Merupakan sukacita dan kehormatan bagi Biblica-The International Bible Society menjadi mitra bagi Perjanjian
Pendoa Untuk Anak-anak. Anak-anak tidak hanya pemimpin di masa datang bagi gereja, mereka adalah partisipan
dan sebagian besar gereja di seluruh dunia saat ini. Doa anak-anak memiliki dampak yang luar biasa dan kekalmembawa orang-orang percaya kepada Kristus di seluruh dunia. Sumber ini memenuhi tugas tersebut.

– LAREAU ANDERSON, Sr. Director Global Partnerships, Biblica—The International Bible Society
Perjanjian pendoa Untuk Anak-anak menjadi sebuah katalis untuk mengangkat anak-anak di dunia pada waktu
kita kehilangan satu nilai kunci yang paling penting seperti yang diajarkan Yesus – doa. Perjanjian Pendoa Untuk
anak-anak mengundang kita untuk membangkitkan generasi penyembah dan syafaat baru di seluruh dunia.
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PERJANJIAN PENDOA UNTUK ANAK-ANAK
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erjanjian Pendoa Untuk Anak-anak adalah sebuah undangan bagi anak-anak untuk
mengalami doa yang belum pernah dialami sebelumnya. Sementara meletakkan
dasar rohani doa, muridkan mereka melalui 10 tema tentang pemuridan: anugerah,
kasih, belas kasih, pertobatan, penyembahan, ketergantungan, pengaruh, pemuridan
dan otoritas. Kegiatan yang dinamis seperti doa popcorn, mewarnai, permainan, dan
lainnya, lebih membuatnya menyenangkan dan merangkul semuanya. Bergabung
dengan jutaan anak-anak di seluruh dunia yang sedang berdoa, “Yesus, saya mau
mengikut Mu sebagai Tuhanku. Ubahlah aku sesuai kehendak-Mu.
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Mengajar anakbagaimana ber anak
doa

– 	LUIS BUSH, International Facilitator, TWC, Servant, Transform World 2020; Co-Founder 4/14 Movement
with Pastor Nam Soo Kim
Perjanjian Pendoa Untuk Anak-anak secara instant mengikat. Ini merupakan akses yang ekstrim bagi guru-guru,
dan pelajaran doa yang seimbang, ayat-ayat firman Tuhan dan latihan prakteknya cantik. Ini menyediakan suatu
kurikulum sekolah minggu dalam paket buku anak-anak yang terbaik dan terlaris. Saya menyukai buku Perjanji
Pendoa untuk Anak-anak sebab ini memperkenalkan anak-anak tentang kehebatan dan kuasa dalam berbicara
kepada Allah selain itu kebenaran alkitabiah dibuat secara sederhana dan menyenangkan.

– JOSHUA MAHONEY, Resources Manager - Every Home for Christ
Pada hari Pentakosta, Rasul Petrus mengakui bahwa warga kerajaan Allah dan karunia Roh Kudus menjadi milik
kita dan anak-anak kita (Kisah Para Rasul 2:39). Perjanjian Pendoa Untuk Anak-anak mendemonstrasikan bahwa
janji ini sesuai dan nyata bagi gereja masa kini.
Yesus menghendaki anak-anak datang kepada-Nya. Perjanjian Pendoa Untuk Anak-anak tidak hanya menyediakan
perjalanan anak-anak semua umur untuk mengenal-Nya secara intim, tetapi juga memperlengkapi mereka untuk
menjadi pengikut Yesus yang penuh sukacita pada saat mereka berdoa dan membagikannya kepada yang lain.
Candy, terimakasih untuk buku yang mengagumkan ini.

– DION STEINBORN, Director’s Office of Jesus Film, Project Catalyst
Dalam kemitraan dengan banyak pelayanan, Perjanjian Pendoa merupakan perubahan hidup di mana-mana. Saya
yakin buku ini akan menginspirasi anak-anak secara global untuk bergabung dengan jutaan anak-anak yang telah
berdoa, “Tuhan, penuhi saya dengan Roh Kudus!”

– GREG STOUGHTON, Partnership and Project Coordinator, Office of the President for Cru
Allah sedang membangkitkan generasi anak-anak dan remaja yang mengubah dunia. Perjanjian Pendoa Untuk
Anak-anak merupakan buku yang mengagumkan bagi mereka yang belajar berdoa yang berpusatkan kepada
Kristus bagi mereka sendiri maupun orang lain.

– TOM VICTOR, President, The Great Commission Coalition, Facilitator, 4 to 14 Window North American Region
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– SIDNEY MUISYO, Vice President for Africa Region, Compassion International

CANDY MARBALLI
Dengan Stephen Eyre
Ilustrasi oleh Luke Flowers | Kata pengantar oleh Jerry Kirk

Lebih banyak kegiatan!
Tata letak buku!
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di Surga terima kasih
Anugerah	Bapa
untuk kasih Mu kepada saya dan
menjadikan ku anak-anak Mu.

saya untuk mengasihi dan
Kasih	Tolong
mentaati Mu.
saya mengasihi orang lain
Belaskasih	Tolong
seperti Engkau mengasihi saya.
Ampuni dosa-dosa saya. Jadikan
Pertobatan	kubersih.
akan memuji Mu dengan
Penyembahan	Saya
segenap hati ku!
saya mau mengikuti Mu
Komitmen	Yesus,
sebagai Tuhan ku. Ubahlah saya
sesuai kehendak Mu.

saya dengan Roh Kudus Mu.
Bergantung	Penuhi
Saya ingin mengenal rencana Mu
untuk saya.

ku alat untuk kebenaran
Pengaruh	Jadikan
Mu, anugerah Mu dan keadilan Mu.
saya untuk kemuliaan Mu dan
Pemuridan	Pakai
untuk mengundang orang lain untuk
mengikuti Mu.

nama Yesus, saya berdoa.
Otoritas	Dalam
Amin.

MENGIKUTI YESUS BERSAMA-SAMA
theprayercovenant.org/children

AYAT HAFALAN
Perumpamaan tentang domba yang hilang  Lukas 15:1-7 |
Lihatlah, betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita,
sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah
anak-anak Allah. –1 Yohanes 3:1
Cerita tentang Abraham  Kejadian 12:1-5 | Kasihilah Tuhan,
Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan
dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang
pertama. –Matius 22:37,38
Orang Samaria yang baik hati  Lukas 10:25-37 | Inilah
perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti Aku telah
mengasihi kamu. –Yohanes 15:12
Perumpamaan tentang pengampunan  Matius 18:21-35 |
Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku
dari dosaku! –Mazmur 51:2
Cerita Natal  Lukas 2:1-20 | Aku mau bersyukur kepada TUHAN
dengan segenap hatiku, aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu
yang ajaib. –Mazmur 9:1
Petrus bukan orang yang sempurna  Lukas 22:54-62 | Setiap
orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul
salibnya setiap hari dan mengikut Aku. –Lukas 9:23
Penghibur  Yohanes 14:15-31 | Hendaklah kamu penuh dengan
Roh. –Efesus 5:18b
Tuhan Yesus dan anak-anak  Matius 18:1-6 | Kita telah melihat
kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada-Nya sebagai
Anak Tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. –Yohanes 1:14
Saul dari Tarsus menjadi Paulus  Kisah Para Rasul 9:1-22 |
Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah
mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. –Matius 28:19
Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimeus  Markus 10:46-52
| Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan
kepada-Nya nama di atas segala nama. –Filipi 2:9

3RD
EDISI

N
A
P
I
E
J
N
N
D
A
O
J
A
R
E
P nak-anak

A
k
u
t
n
U

Mengajar anakbagaimana ber anak
doa

CANDY MARBALLI
Dengan Stephen Eyre
Ilustrasi oleh Luke Flowers | Kata pengantar oleh Jerry Kirk

Lebih banyak kegiatan!
Tata letak buku!
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Du k u n g a n
Merupakan sukacita dan kehormatan bagi Biblica - The International Bible Society bermitra dengan Perjanjian
Pendoa Untuk Anak-anak. Anak-anak mungkin tidak hanya pemimpin masa depan gereja, mereka juga partisipan
dan mayoritas gereja di seluruh dunia. Doa anak-anak telah berdampak secara kuat dan kekal. Membawa banyak
orang kepada Kristus di seluruh dunia. Buku ini merupakan penyelesaian tugas.

– LAREAU ANDERSON, Sr. Director Global Partnerships, Biblica—The International Bible Society
Saat ini waktu untuk mengarahkan mata kita tertuju kepada mereka, mereka adalah generasi baru pengubah
dunia yang sedang menanti untuk mengambil tongkat iman. Perjanjian Pendoa Untuk Anak-anak adalah salah
satu tanda perubahan tersebut. Melalui doa, anak-anak sedang membangkitkan dan memperbaharui kehidupan.
Perjanjian Pendoa menjadi sebuah alat katalis untuk mengangkat anak-anak di dunia pada saat kita kehilangan
salah satu nilai kunci yang penting yang diajarkan Yesus-Doa.Perjanjian Pendoa adalah sebuah panggilan Allah
dan sangat baik dinyatakan oleh Candy Marbalii dalam bukunya. Dia mengundang kita untuk membangkitkan
generasi penyembah dan syafaat baru di seluruh dunia.

– 	LUIS BUSH, International Facilitator, TWC, Servant, Transform World 2020; Co-Founder 4/14 Movement
with Pastor Nam Soo Kim
Perjanjian Pendoa Untuk Anak-anak merupakan tantangan yang berani untuk mengikat hati anak-anak dalam
misi memperluas kerajaan Kristus melalui doa. Terimakasih Candy, untuk alat yang efektif ini.

– GARY L. FROST, Vice President, Midwest Region and Prayer North American Mission Board
Perjanjian Pendoa Untuk Anak-anak merupakan hal yang mengagumkan, salah satu buku anak-anak! Ini
difokuskan pada kuasa, kemurnian dan kesederhanaan yang membuat pemberian ini besar bagi tubuh Kristus.
Saya yakin, Allah akan memakai buku ini untuk membangkitkan pendoa anak-anak yang berbelaskasih, berakar
dalam firman Allah, dan diperkenalkan sebagai pelayanan yang dikenan untuk kemuliaan Allah. Sebagai Ayah
dan juga pendeta, saya sangat merekomendasikan buku ini. Mari kita mengikut Yesus melalui doa bersama
anak-anak kita.

– DR. JASON HUBBARD, Director of Light of the World Prayer Center
Buku ini merupakan sebuah ilustrasi yang cantik dan pedoman doa yang ditulis bagi anak-anak di seluruh dunia
dan merupakan suatu keharusan bagi gereja, sekolah dan keluarga untuk memilikinya.

– ROBERT A. MCDONALD, Retired Chairman, President and Chief Executive Officer of The Procter & Gamble Company
Perjanjian Pendoa Untuk Anak-Anak mengikat secara instant. Hal ini merupakan akses bagi guru-guru dan
pelajaran doa yang seimbang, antara firman Tuhan dan latihan-latihan. Buku ini menyediakan kurikulum sekolah
minggu yang bernilai ke dalam sebuah paket buku anak-anak yang terbaik. Saya menyukai buku Perjanjian
Pendoa Untuk Anak-anak karena memperkenalkan anak-anak kepada komunikasi kepada Allah yang penuh
kuasa dan mengagumkan yang mana kebenaran Alkitabiah ditemukan secara sederhana dan menyenangkan! Ini
juga mengajak pembaca untuk mengalami kebaikan Allah dalam hidup mereka sendiri sambil membawanya ke
dalam perjalanan visual perjanjian Allah dengan manusia. Ada sesuatu dalam setiap pelajaran bagi anak-anak di
semua umur. Ini merupakan hal yang menyenangkan dan efektif.

– JOSHUA MAHONEY, Resources Manager - Every Home for Christ
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Du k u n g a n
Pada hari Pentakosta, Rasul Petrus mengakui bahwa warga kerajaan Allah dan karunia Roh Kudus menjadi milik
kita dan anak-anak kita (Kisah Para Rasul 2:39). Perjanjian Pendoa Untuk Anak-anak mendemonstrasikan bahwa
janji ini sesuai dan nyata bagi gereja masa kini.

– SIDNEY MUISYO, Vice President for Africa Region, Compassion International
Ini merupakan kehormatan yang mengagumkan bermitra dengan Perjanjian Pendoa Untuk Anak-anak dan berdoa
bersama sehingga setiap orang , di mana-mana, mengenal Yesus! Doa Anak-anak membawa kesatuan bagi kita
semua, dan menyentuh hati Allah!

– CHERY OSTERLOH, Global Prayer, Jesus Film Project
Saya senang bahwa Perjanjian Pendoa Untuk Anak-anak saat ini dipersiapkan bagi anak-anak untuk menggunakannya
dalam kehidupan doa mereka. Saya yakin jika penggunaan secara sungguh-sungguh Perjanjian Pendoa ini akan
mempersiapkan anak-anak di seluruh dunia untuk hidup dalam kehidupan doa. Dan kita memproklamasikan dengan
bangga, “ Mari anak-anak, belajar berdoa dan menyembah Allah.”

– DR. LOU SHIREY, Director of Clergy Development/Prayer Ministry, International Pentecostal Holiness Church
Yesus menghendaki anak-anak datang kepada-Nya. Perjanjian Pendoa bagi Anak-anak tidak hanya menyediakan
perjalanan anak-anak semua umur untuk mengenal-Nya secara intim, tetapi juga memperlengkapi mereka untuk
menjadi pengikut Yesus yang penuh sukacita pada saat mereka berdoa dan membagikannya kepada yang lain.
Candy, terimakasih untuk buku yang mengagumkan ini.

– DION STEINBORN, Director’s Office of Jesus Film, Project Catalyst
Dalam kemitraan dengan banyak pelayanan, Perjanjian Pendoa merupakan perubahan hidup di mana-mana.
Saya yakin buku ini akan menginspirasi anak-anak secara global untuk bergabung dengan jutaan anak-anak
yang telah berdoa, “Tuhan, penuhi saya dengan Roh Kudus!”

– GREG STOUGHTON, Partnership and Project Coordinator, Office of the President for Cru
Bagaimana kehidupan berubah bagi anak-anak untuk diajarkan kebutuhan akan doa, bagaimana berdoa dan kuasa
doa! Tambahan lagi tentang pentingnya doa, buku ini juga mengajarkan kasih Allah bagi mereka dan pentingnya
ketaatan.

– THOMAS E. TRASK, Former General Superintendent of the Assemblies of God
Allah sedang membangkitkan generasi dunia, pengubah anak-anak dan remaja Perjanjian Pendoa Untuk
Anak-anak merupakan sumber yang mengagumkan bagi mereka yang mempelajari pendoa yang berpusatkan
kepada Kristus bagi mereka sendiri maupun orang lain setiap hari. Bukankah itu mengagumkan! Saya
merencanakan untuk membaginya kepada semua teman lama saya, rekan sekerja, khususnya yang muda.
Saya mendorong saudara untuk melakukannya juga.

– TOM VICTOR, President, The Great Commission Coalition, Facilitator, 4 to 14 Window North American Region
Perjanjian Pendoa Untuk Anak-Anak merupakan sebuah alat alkitabiah yang mengagumkan untuk mengembangkan
kasih dan keintiman dengan dan bagi Yang Maha Kuasa, dalam anak-anak kita. Saya yakin ini akan mendorong
kita semua orang percaya untuk berdoa, menginjili dan memuridkan anak-anak kita untuk menaati Amanat Agung
secara sungguh-sungguh. Terimakasih untuk pemberian yang luar biasa ini bagi tubuh Kristus.

– K. MARSHALL WILLIAMS SR., Senior Pastor, Nazarene Baptist Church, Philadelphia PA, and President, National African
American Fellowship, SBC
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Dipersembahkan
Untuk semua anak-anak di dunia; kiranya kamu bertumbuh dalam pemahaman
bagaimana Bapa di surga mengasihimu.
Untuk suamiku yang tercinta Vik dan anak-anak kita, Jonathan dan Maria, untuk
kasih kalian, dukungan kalian dan dorongan kalian.
Untuk Stephen Eyre, rekan pengarang, untuk keahliannya yang dibagikan secara
murah hati, penuntun dan komitmen untuk proyek ini.
Untuk Jerry Kirk, untuk kemurahan hatinya dan dukungan yang tak putus-putusnya
bagi visi 40 hari Perjanjian Doa bagi di seluruh dunia.
Untuk semua wanita yang dalam tim yang membantu pengembangan doa anak-anak:
Amy Kirk, Sharon Mason, Stephanie Plankovitch, Sharon Schatz, and Katie Steele.
Untuk Irma Chon and Katie Steele bagi Gerakan 4/14, untuk masukan dan penuntun
mereka.
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K a t a p e n ga n t a r
Saya telah terlibat dalam pelayanan doa orang-orang dewasa selama 45 tahun. Saya sungguh
bersyukur bagaimana Tuhan memberkati dan mengembangkan pelayanan ini secara luar biasa. Tentu
saja Perjanjian Pendoa Untuk Anak-Anak merupakan sebuah kejutan dari Tuhan. Ini tidak pernah
saya bayangkan sebelumnya, sampai Candy menyampaikan visinya. Candy dipimpin oleh Tuhan
untuk membentuk tim khusus, pelayanan anak-anak. Karena Candy dan timnya, menyerahkan hidup
mereka untuk melayani anak-anak, mereka sangat senang untuk menerjemahkan Perjanjian Pendoa
Untuk Anak-anak ke dalam bahasa anak-anak. Ketika menerbitkan buku Perjanjian Pendoa Untuk
Anak-Anak ,mereka melihat adanya kebutuhan akan buku ini. Sama seperti buku doa orang dewasa,
buku Perjanjian Pendoa Untuk Anak-Anak dikemas sebagai alat yang menuntun dan memperkaya.
Seperti judulnya, buku ini ditulis untuk anak-anak. Buku ini diberikan untuk anak-anak di mana
mereka berada dan tidak meninggalkan dunia anak-anak. Ini sangat cantik, ringkas dan langsung dan
tantangan doanya sesuai dengan kehidupan rohani anak-anak.
Buku ini ditulis terutama untuk anak-anak. Tetapi saya percaya ini akan memberkati dan memperkaya
orang tua juga - sehingga mereka dapat menjadi saluran berkat bagi anak-anak mereka; juga akan
memberkati dan memperkaya para guru Sekolah Minggu sehingga mereka dapat memberkati anakanak sekolah minggu mereka; dan itu akan memberkati dan memperkaya para pendeta sehingga
mereka dapat memberkati seluruh proses pendidikan Kristen.
Wajar bagi anak-anak untuk berdoa; dan wajar bagi anak-anak untuk berdoa bersama orang tua mereka
yang mereka percayai dan cintai. Apa yang diberikan Ikatan Perjanjian Doa Anak kepada orang tua dan
guru adalah seperti sebuah trek untuk berlari. Ini adalah perjalanan berbentuk doa yang membuka
anak-anak pada cinta yang diberikan Tuhan dan kedamaian yang dibutuhkan setiap anak.
Awalnya Perjanjian Pendoa untuk Anak-Anak tampak seperti ide yang bagus. Sekarang saya percaya
memproduksi Perjanjian Pendoa Untuk Anak-Anak adalah salah satu keputusan paling penting yang
telah dibuat oleh tim kepemimpinan kami. Itu mungkin merupakan pertandingan yang menyalakan
nyala tentang Ikatan Perjanjian Doa di seluruh dunia!

JERRY KIRK
Pendiri dan Presiden Perjanjian Pendoa.
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Perkenalan
MENGAJAR ANAK BAGAIMANA BERDOA
Lukas 11 dibuka dengan permintaan sederhana para murid, “Tuhan, ajari kami untuk berdoa.” Sejak
publikasi pertamanya pada tahun 2014, ketika Tom Victor mengundang kami untuk meluncurkan
buku ini pada Konferensi Praktik Terbaik 4/14 di NYC, Tuhan telah menggunakan Perjanjian Pendoa
Untuk Anak-anak, untuk membagikan pesan Injil dan memuridkan hati anak-anak sambil mengajar
mereka untuk berdoa. Ketika anak-anak mengalami kuasa doa yang dijawab, mereka bersemangat,
iman mereka diperkuat dan mereka ingin lebih banyak berdoa.
Doa adalah salah satu disiplin rohani terpenting karena doa memupuk hubungan kita dengan Yesus.
Semakin banyak waktu yang kita habiskan bersama Yesus, semakin kita menjadi seperti Yesus —
penuh rahmat, cinta, kasih sayang, dan pengampunan. Doa kami adalah agar buku ini memfasilitasi
gerakan doa di antara anak-anak dan remaja di seluruh dunia dan membangkitkan generasi pengikut
yang memahami harga pemuridan sejati dan hak istimewa yang kita miliki sebagai anak-anak Nya
untuk menghabiskan waktu bersama Nya setiap hari dalam doa.
Ketika anak-anak memulai perjalanan doa ini, kami ingin mereka mengalami Tuhan dengan cara yang
penuh kuasa, belajar bagaimana menaati Nya dan menanggapi bisikan Roh Kudus-Nya.
Tuhan berbicara kepada anak-anakNya dengan cara yang tak terhitung jumlahnya melalui Roh KudusNya. Belajar mendengarkan adalah sesuatu yang kami harap akan mereka temukan ketika mereka
memulai gaya hidup doa. Colin Millar adalah seorang penyemangat doa dan membagikan kepada saya
bukunya “Give God A High Five” dari Mazmur 46:10 yang berbunyi, “Diamlah dan ketahuilah bahwa
Akulah Allah.” Ini adalah undangan untuk memberikan lima menit untuk tetap bersama dengan Allah
yang Maha Tinggi. Konsep yang hebat untuk anak-anak dan orang dewasa! Ajak saja anak-anak untuk
menghabiskan waktu lima menit untuk diam di hadapan Allah dan biarkan mereka mendengarkan
apa yang mungkin dikatakan atau diminta mereka untuk lakukan. Kami akan membahas ini lebih jauh
dalam bab Ketergantungan. Mendengarkan Allah sama pentingnya dengan doa kita. Dia berbicara
melalui Firman-Nya dan melalui bisikan lembut dari Roh Kudus-Nya. Samuel kecil dalam Alkitab
belajar membedakan suaraNya dan Tuhan dapat menggunakan dia untuk memimpin suatu bangsa.
Misi kami adalah hasrat kami: membimbing anak-anak dan orang dewasa untuk mengikuti Yesus
melalui kuasa Perjanjian Pendoa. Ketika kita memperlengkapi anak-anak dengan alat ini, Tuhan
secara ajaib bekerja di dalam dan melalui mereka dengan cara yang kuat. Kami telah menjangkau
lebih dari 2,5 juta anak di 53 negara di seluruh dunia - 2,5 juta anak mengikuti Yesus bersama! 2,5
juta anak belajar mendengar dan mematuhi suaraNya! Dan kami percaya ini baru permulaan.
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Pastikan untuk memeriksa halaman sumber daya anak-anak kita: theprayercovenant.org/children.
Anda akan menemukan banyak sumber, gambar, dan kesaksian dari anak-anak Perjanjian Pendoa
di seluruh dunia. Kami suka cerita! Tolong tulis dan bagikan kisah Perjanjian Pendoa Anda dengan
kami. Kami berharap dapat mendengar dari Anda.

Perkenalan
BELAJAR BERDOA
Anak-anak Anda mungkin bertanya, “Apa itu perjanjian?” Itu hanyalah janji di antara dua atau
lebih orang — janji untuk saling mendoakan satu sama lain selama periode waktu yang mereka
pilih. Anak-anak itu relasional — konsep berdoa untuk satu atau dua atau tiga orang lain itu
menyenangkan dan mudah dipahami. Ketika Anda mengerjakan setiap pelajaran, pastikan untuk
bertanya, “Dengan siapakah Allah meletakkan hatimu untuk mengadakan perjanjian doa?” Dan,
“Bagaimana Tuhan berbicara kepada Anda untuk membagikan kisahNya kepada orang lain?”
Anak-anak sering memulai perjanjian dengan orang tua, saudara kandung, dan teman mereka.
Mereka dapat memasuki perjanjian doa baru kapan saja. Tujuan utamanya adalah agar anak-anak
mengembangkan gaya hidup doa. Lebih sering daripada tidak, anak-anaklah yang mulai memimpin
doa di rumah mereka.
Kami harap Anda menikmati tata letak yang baru, yang menyatukan seluruh buku ini menjadi 10
bab yang meliputi unsur-unsur dasar pemuridan: Kasih Karunia, Kasih, Belas Kasihan, Pertobatan,
Penyembahan, Komitmen, Ketergantungan, Pengaruh, Pemuridan dan Wewenang. Setiap pelajaran
mencakup kisah Alkitab, ayat hafalan, lembar kerja, doa popcorn, permainan pengalaman yang
menyenangkan, RAP, dan banyak lagi lainnya. Carilah 10 ikon ini yang menandai setiap kegiatan
dalam setiap pelajaran.

Dapatkah
Dapatkah
Dapatkah
kamu mengata- kamu menemu- kamu merasakannya?
kannya?
kannya?

Doa
Popcorn

Bicarakan! Dapatkah
Dapatkah
Mainkan!
kamu menden- kamu melakukannya?
kannya?

Lembar
kerja

Ini Rap !

Kurikulumnya fleksibel. Putuskan apa yang paling cocok untuk Anda, apakah di kelas sekolah
minggu Anda, program VBS, atau belajar dalam kelompok kecil. Kami sarankan meluncurkannya
dalam dua tahap. Pertama, memuridkan anak-anak melalui 10 tema selama 10 minggu, dan
kemudian mengundang mereka untuk mengadakan perjanjian dengan seorang teman atau anggota
keluarga. Ketika Anda telah menyelesaikan kurikulum, pertahankan doa sebagai prioritas di kelas.
Sama seperti Anda memiliki waktu untuk penyembahan musik, tambahkan waktu setiap minggu
untuk menggabungkan doa penyembahan. Undang anak-anak untuk membagikan:
•
•
•
•
•

Bagaimana Allah mengubah mereka.
Bagaimana Allah mengubah orang yang sedang mereka doakan.
Bagaimana Allah berbicara kepada mereka.
Jawaban doa.
Pokok doa.

Terima kasih untuk kemitraan dalam membimbing si kecil kepada Yesus melalui kuasa doa.
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KEGIATAN 1: DAPATKAH KAMU
MENGATAKAN NYA?
Menghafal doa
Bapa di Surga terima kasih
untuk kasih Mu kepada saya dan
menjadikanku anak-anak Mu.

KEGIATAN 1
Baca doa bersama-sama – fokus
pada tema, contoh: anugerah.
Menyanyilah doa bersama-sama.
(Putar kan music)

Menghafal ayat referensi yang ditunjukkan (I Yohanes 3:1)
Kegiatan Puzzle

Setiap kata ada pada puzzle yang
berbeda. Minta mereka menyusun
kata demi kata secara berurutan dan
benar untuk melengkapi ayat ini..

Kegiatan Papan Tulis
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Seorang pelatih akan menuliskan
ayat di papan tulis. Anak-anak akan
membacanya bersama-sama, setelah
itu pelatih mulai menghapus beberapa
kata sampai semua ayat terhapus
dan anak-anak dapat menghapalkan
ayat tersebut.

Berbaris!

Mintalah anak-anak berbaris. Setiap
anak mengatakan kata berikutnya dari
ayat tersebut. Jika mereka kelupaan
satu kata, mintalah mereka duduk.
(ini mungkin lebih sulit dari perkiraan)
Siapkan beberapa hadiah kecil bagi
mereka yang dapat menghafal ayat.
Mintalah anak-anak mengulang
melalui semua kegiatan ‘menghafal’
yang berbeda.

SAMPEL PENGAJARAN UNTUK DIGUNAKAN UNTUK SEMUA 10 TEMA

KEGIATAN 2: DAPATKAH KAMU
MENEMUKANNYA?

KEGIATAN 2

Waktu belajar Alkitab – menggali lebih dalam firman Tuhan. Mintalah ayat
referensi yang terkait dengan tema. Berlombalah, siapa yang dapat mencari
setiap ayat Alkitab (tiga ayat di bawah) dengan tercepat kemudian mintalah
orang itu membacanya.
Temukan apa yang Alkitab katakan tentang ANUGERAH:
Yohanes 3:16
1 Yohanes 4: 10
Roma 8: 38, 39
(Saudara dapat menggunakan ayat-ayat yang berbeda)

Apa yang dikatakan ayat ini kepadaku?
Bagaimana ayat ini dapat diaplikasikan dalam hidupku?
Apa yang telah saya pelajari tentang Anugerah?

KEGIATAN 3: DAPATKAH KAMU
MERASAKANNYA?

KEGIATAN 3

Sesi diskusi / berbagi. Zona bebas penghakiman — anak-anak dapat
mengekspresikan keraguan mereka tentang iman, mengajukan pertanyaan,
berbagi ketakutan, dll. Masing-masing membawa perspektif yang
berbeda tentang iman. Para pemimpin hendaknya membuka diri dengan
membagikan kisah pribadi tentang anugerah dalam kehidupan mereka.
Pekalah terhadap anak-anak, jangan terlalu melindungi dan anak-anak
akan melakukan hal yang sama.
Beberapa contoh pertanyaan dapat seperti:
1) Bagaimana kamu mengetahui bahwa Allah mengasihi kita?
2) Bagaimana kamu menunjukkan kasihmu?
3) Apa yang membuatmu merasa dikasihi?
4) Apa yang membuat kita menjadi anak-anak Allah?
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PENUNTUN PEMIMPIN CONTOH PELAJARAN 1 - ANUGERAH

KEGIATAN 4: DOA POPCORN

KEGIATAN 4

Ini adalah kesempatan bagi anak-anak untuk berdoa bersama bersama.
Beberapa mungkin belum pernah berdoa sebelumnya dan malu untuk
mencoba. Doa popcorn membuat doa menjadi mudah dan menyenangkan
karena Anda hanya meneriakkan doa satu kata atau doa kalimat pendek.
Mulailah dengan mengajar anak-anak nama-nama Tuhan dan sifat-sifatnya.
Ini adalah cara untuk menyembah dan memuji Tuhan. Anak-anak suka ini
dan merespons dengan sangat cepat. Anda merasakan Roh bangkit dalam
doa-doa mereka. Setiap hari mereka akan semakin nyaman dan bahkan
mungkin mulai membagikan permintaan doa pada akhir minggu.

Tuhan Adalah Kebenaran Kita (Yahweh Tsidqenu)
Immanuel (Immanu-El)
Bapa (Abba)
Allah Yang Kekal (El Olam)
Allah Maha Tinggi (El Elyon)
Hakim (Shophet)
Tuhan adalah Gembalaku (Yaweh Rohi)
Tuhan adalah batu karangku (Yahweh Tsuri)
Tuhan Adalah Damaiku (Yahweh Shalom)
Allah, Pencipta Yang Ajaib (Elohim)
Tuhan (Yahweh)
Allah Yang Mencariku (El Roi)
Allah Maha Kuasa (El Shaddai)
Tuhan Yang Menyediakan (Yahweh Yireh)
Tuhan Yang Menyembuhkan (Yahweh Rophe)
Kegiatan doa lainnya adalah “Berdoa dalam Warna.” Nyanyikan musik
pujian untuk anak-anak dan mintalah mereka berbaring di rumput
menikmati ciptaan Tuhan — langit, pohon, awan. Di atas kertas putih besar
(flip chart), mintalah anak-anak menggambar secara acak sama seperti
mereka merasa dibimbing apa pun yang menurut mereka Allah katakan
kepada mereka. Anak-anak CINTA berdoa dalam warna dan Anda akan
kagum ketika Anda melihat apa yang mereka bagikan. Kegiatan ini dapat
dengan mudah memakan waktu 30 menit.
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SAMPEL PENGAJARAN UNTUK DIGUNAKAN UNTUK SEMUA 10 TEMA

KEGIATAN 5: BICARAKANLAH!

KEGIATAN 5

Biarkanlah anak-anak menyampaikan secara terbuka apa yang mereka pikirkan
tentang kasih Allah: ketakutan dan hal-hal mengenai kehilangan kasih Allah
atau sukacita yang mereka alami dalam mempelajari kasih-Nya kepada
mereka.
Beberapa topik untuk diskusi lebih lanjut dapat termasuk:
Anugerah berarti dikasihi ketika
kita tidak melakukan apapun
untuk mendapatkan kasih itu.
Apa arti cinta yang kekal? Itu
berarti cinta yang tidak akan
pernah berakhir! Itu tidak akan
berakhir jika kamu melakukan
sesuatu yang salah. Itu tidak
akan berakhir jika kamu merasa

KEGIATAN 6: DAPATKAH KAMU
MENDENGARNYA?

takut. Itu tidak akan berakhir
jika orang tua kamu kehilangan
pekerjaan. Itu tidak akan
berakhir jika ... (minta mereka
mengisi bagian yang kosong).
Apapun yang terjadi, kasih
Yesus tidak akan pernah
berakhir dan tidak pernah
gagal.

KEGIATAN 6

Waktu bercerita adalah kesukaan anak-anak. Mulailah dengan membaca
sebuah cerita untuk anak-anak dan ajukan beberapa pertanyaan. (15 menit)
Pilihlah sukarelawan untuk menjadi aktor dan memerankan cerita Alkitab
dalam sebuah drama. Dengan kostum yang sederhana akan terlihat menarik!
Siapkan sebuah tongkat untuk gembala dan seperti masa di Alkitab,
pakailah kain di kepala mereka dan sebuah jubah. (15 menit)
Mainkan game Retell. Ceritakan kisah dengan cara yang sangat sederhana
dan dapat diulang dan mintalah anak-anak bergiliran menceritakannya
kembali. Buat kelompok delapan dan lempar bola kepada anak pertama.
Mereka mulai dengan satu baris cerita dan kemudian melemparkan bola ke
anak berikutnya yang kemudian memberikan baris cerita selanjutnya. Terus
mengoper bola dan membagikan satu baris cerita sampai cerita sepenuhnya
diceritakan. (15 menit)
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KEGIATAN 7: DAPATKAH KAMU
MELAKUKANNYA?

KEGIATAN 7

Waktu untuk berdiskusi: diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut atau
buatlah pertanyaan saudara sendiri:
Bagaimana saya dapat mengaplikasikan apa yang saya pelajari hari ini
ke dalam hidupku sendiri?
Bagaimana saya melihat anugerah dalam kegiatan ini?
Apa satu hal yang dapat saya lakukan untuk menunjukkan anugerah
kepada orang lain?

KEGIATAN 8: BERMAINLAH! (PERMAINAN DJ’S dari GameLife)

KEGIATAN 8

Permainan “Gembala dan Domba”
1. P
 ENTING: Game ini dimainkan seperti “Memangsa Babi” hanya dengan
empat sisi dan beberapa perubahan : “domba,” “serigala”dan “gembala.”
2. Tunjukkan kepada pemain batas tempat permainan yang akan dimainkan
– berbentuk kotak besar. Di tengah ada kotak kecil serupa di mana
“Domba Hilang” hidup. Ada enam serigala yang menjaga domba yang
hilang. Bagilah para pemain menjadi empat tim yang menempatkan
masing-masing tim di setiap empat sisi bagian luar area kotak tersebut.
3. Setelah pemain dibagi menjadi empat tim ( dua tim jika kamu hanya
memiliki kurang dari 10 pemain), tempatkan masing-masing pemain di
satu garis dengan nomor tersendiri. Masing-masing tim memiliki satu,
dua, tiga dan seterusnya.
4. Jelaskan bahwa jika pelatih berseru “Nomor satu,” maka para
pemain dengan nomor itu berlari dan mencoba untuk menyentuh dan
menyelamatkan domba yang hilang di tengah. Jika disentuh oleh serigala,
Anda keluar sampai putaran berikutnya.
5. PENTING: Miliki lebih banyak “serigala” dari pada “domba penyelamat.”
6. Domba tidak akan bisa menangkap domba yang hilang karena terlalu
banyak serigala.
7. PENTING: Mainkan lagi permainan ini; kali ini jelaskan bahwa salah satu
pelatih akan menjadi “Gembala yang Baik” dan dapat memanggil kapan
saja “Serigala PERGI! Domba PULANG! ”Dan serigala harus duduk dan
semua domba dapat kembali ke garis untuk mulai bermain lagi.
• Kebenaran atas Tipuan Kehidupan: Gembala yang baik selalu memastikan
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semua domba aman tiba di rumah.

SAMPEL PENGAJARAN UNTUK DIGUNAKAN UNTUK SEMUA 10 TEMA

KEGIATAN 9: LEMBAR KERJA

KEGIATAN 9

Berikan fotokopi lembar kerja. Satu untuk setiap anak. pena, pensil, pensil
warna dan krayon untuk dapat mengerjakan kerajinan. Anda tidak harus
menggunakan kerajinan yang terdaftar tetapi buat sendiri. Pertanyaanpertanyaan tersebut mengulas setiap tema tertentu.

1. D
 apatkah kamu mengingat baris pertama dari doa dan
menuliskannya di bawah ini?
2. Isi bagian yang kosong:
1 Yohanes 3:1 : Lihatlah___________besarnya_________yang
_________sehingga ___________di sebut_________ - _______Allah.”
3. D
 engan kata-katamu sendiri, dapatkah kamu menceritakan
pengalamanmu bagaimana, menjadi anak Tuhan selamanya?
4. Y
 esus mengenalmu dan tahu segalanya tentang kamu! Bisakah kamu
menuliskan dalam kalimat yang menggambarkan perasaanmu?
5. WAKTU MERESPON:
Ucapkan terima kasih. Bersyukur pada Tuhan Yesus. Tulislah
catatan terima kasih kepada Yesus. (Sediakan kertas berwarna,
krayon, spidol, pensil, dan stiker agar anak-anak membuat kartu
ucapan terima kasih mereka sendiri kepada Yesus. Atau Anda
dapat memilih kerajinan yang berbeda untuk dibuat.)

KEGIATAN 10: INI ADALAH RAP!

KEGIATAN 10
Ini adalah kegiatan favorit lainnya. Setiap tema berakhir dengan RAP. Hal
ini memungkinkan anak untuk mengekspresikan diri secara kreatif. Iringi
dengan instrumen: drum, keyboard — instrumen perkusi dalam bentuk
apa pun, bahkan yang buatan sendiri akan bekerja dengan baik. Bentuk
kelompok dan pilih satu orang untuk memimpin RAP . Kata-katanya ada di
buku. Pemimpin kelompok dapat di ganti secara bergilir. Anda juga dapat
meminta anak-anak membuat kata-kata untuk RAP mereka sendiri yang
berbicara tentang ANUGERAH.
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Bapa di Surga terima kasih
untuk kasih Mu kepada
saya dan menjadikan ku
anak-anak Mu.

Perumpamaan Tentang Domba Yang Hilang • Lukas 15:1-7

1 YOHANES 3:1
Lihatlah, betapa besarnya kasih yang
dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga
kita disebut anak-anak Allah!
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DAPATKAH KAMU MENGATAKANNYA?
Bapa di Surga terima kasih untuk kasih Mu kepada saya
dan menjadikan ku anak-anak Mu.
–––––
1 YOHANES 3:1

Lihatlah, betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut
anak-anak Allah!

na
Bagaima
u Tuhan
kamu tah
i kita?
mengasih

1 Yohanes 4:10
Roma 8:38-39
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?

ME

YA

Yohanes 3:16

TKAH KAM
A
P
DA

U

DAPATKAH KAMU
MENEMUKANNYA?

Baga
imana
kamu
m enu
nj
kasihm ukan
u?

RASAK A N N

Apa yan
g m em b
uat
kita men
jadi ana
k
Nya?

yang
Apa
mu
at ka i?
u
b
mem dicinta
sa
mera

A n u ge r a h
“DOA POPCORN”
SESI ISTIRAHAT
Jika kelas Anda jumlahnya besar, pecah menjadi kelompok-kelompok kecil dan
pimpin dengan, “Bapa Surgawi, terima kasih telah mencintaiku dan menjadikan saya
salah satu dari anak-anak Anda.” Mintalah anak-anak mengulangi kalimat itu dan
kemudian minta mereka satu per satu untuk berdoa doa satu kalimat yang memberi
tahu Tuhan betapa mereka suka menjadi anak-anaknya, apa arti kasih Allah yang
tak berkesudahan bagi mereka, dan berterima kasih padanya atas kasih-Nya. Mereka
dapat menyerukan beberapa Nama lain dari Tuhan yang Satu itu, atau sifat-sifatnya
sebagaimana dibagikan dalam Contoh Pelajaran. Jika kelas Anda kecil, Anda dapat
melakukan ini dengan membentuk lingkaran memegang tangan, dan karena setiap
anak merasa dituntun untuk berdoa, mereka dapat melakukannya

BICARAKAN!
• A
 nugerah berarti dicintai bahkan ketika kita tidak melakukan apa pun,
dan kita masih pantas mendapatkan kasih itu.
• K
 ita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita karena Dia menciptakan kita,
menyediakan bagi kita dan mengutus Anak-Nya yang tunggal, Yesus, untuk
mati di kayu salib untuk kita.
• A
 pakah kamu tahu apa artinya cinta abadi? Itu berarti cinta yang akan
tidak pernah berakhir. Bahkan dalam jutaan tahun.
• Itu tidak akan berakhir walaupun kamu melakukan sesuatu yang salah.
• Itu tidak akan berakhir walaupun perasaanmu takut.
• Itu tidak akan berakhir orang yang kamu cintai meninggalkan mu
• Itu tidak akan berakhir walaupun orang tua mu kehilangan pekerjaan.
• Itu tidak akan berakhir walaupun nilaimu buruk disekolah.
• A
 pa pun yang terjadi, cinta Tuhan Yesus tidak akan pernah berakhir dan
tidak akan pernah gagal.
Mintalah anak-anak untuk mensharingkan atau menceritakan pikiran
mereka secara terbuka tentang kasih Allah: ketakutan dan kekhawatiran
mereka jika kehilangan kasih atau kebahagiaan dan sukacita dari Allah,
mengalami dan belajar tentang kasih-Nya.
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A n u ge r a h
DAPATKAH KAMU MENDENGARNYA?
Perumpamaan tentang domba yang hilang (Lukas 15:1-7)

Y

esus ingin semua orang tahu betapa Allah mengasihi mereka. Dia bercerita
tentang seorang gembala dan domba-dombanya yang hilang. Gembala
sangat peduli pada domba yang hilang sehingga ia
meninggalkan sisa kawanan domba dan mencari
domba yang hilang itu. Terkadang domba tersesat
dan pergi dengan caranya sendiri. Mereka
adalah hewan tak berdaya yang dapat dengan
mudah diserang dan dimakan oleh beruang,
serigala atau singa. Tugas seorang gembala
adalah melindungi domba dari bahaya, dan
itulah yang dilakukan gembala. Dia sangat
senang ketika menemukan domba-domba
itu sehingga dia membawanya di pundaknya
sepanjang perjalanan pulang. Kemudian dia
memanggil semua teman dan tetangganya
untuk merayakan satu domba yang hilang yang
ditemukan. Yesus berkata seperti inilah di surga
ketika seorang anak laki-laki atau anak perempuan,
pria dewasa atau wanita dewasa, menerima dia sebagai Juru Selamat mereka mereka berubah dari hilang menjadi ditemukan, dan itu membawa sukacita,
kebahagiaan, dan perayaan yang luar biasa di surga! Zefanya 3:17 membantu kita
merasakan sukacita yang dimiliki Bapa surgawi bagi anak-anak-Nya. “Yang Perkasa
akan menyelamatkan; Dia akan bersukacita atas kamu dengan sukacita, dia akan
menenangkan kamu dengan Kasih-Nya, dia akan bersukacita atas kamu dengan
menyanyi. ”Bagaimana perasaanmu?

DAPATKAH ENGKAU MELAKUKANNYA?
• Percayalah bahwa Yesus mati karena dosa-dosamu dan Dia hidup di dalam hati mu.
• Percayalah bahwa anugerahnya menjadikanmu anak yang terkasih.
• P
 ercayalah bahwa kasihnya kepada mu tidak akan pernah berakhir,
apa pun yang terjadi.
• P
 ercayalah bahwa Tuhan dapat menggunakan kamu untuk membagikan
pesan anugerah kepada seseorang hari ini.
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A n u ge r a h
Gembala dan Domba
1. PENTING: Game ini dimainkan seperti “Memangsa Babi” hanya dengan empat sisi dan beberapa
perubahan: “domba,” “serigala”dan “gembala.”
2. Tunjukkan kepada pemain batas tempat permainan yang akan dimainkan – berbentuk kotak
besar. Di tengah ada kotak kecil serupa di mana “Domba Hilang” hidup. Ada enam serigala
yang menjaga domba yang hilang. Bagilah para pemain menjadi empat tim yang menempatkan
masing-masing tim di setiap empat sisi bagian luar area kotak tersebut.
3. Setelah pemain dibagi menjadi empat tim ( dua tim jika kamu hanya memiliki kurang dari 10
pemain), tempatkan masing-masing pemain di satu garis dengan nomor tersendiri. Masingmasing tim memiliki satu, dua, tiga dan seterusnya.
4. Jelaskan bahwa jika pelatih berseru “Nomor satu,” maka para pemain dengan nomor itu berlari
dan mencoba untuk menyentuh dan menyelamatkan domba yang hilang di tengah. Jika disentuh
oleh serigala, Anda keluar sampai putaran berikutnya.
5. PENTING: Miliki lebih banyak “ serigala “ dari pada “ domba penyelamat.”
6. Domba tidak akan bisa menangkap domba yang hilang karena terlalu banyak serigala.
7. PENTING: Mainkan lagi permainan ini; kali ini jelaskan bahwa salah satu pelatih akan menjadi
“Gembala yang Baik” dan dapat memanggil kapan saja “Serigala PERGI! Domba PULANG! ”Dan
serigala harus duduk dan semua domba dapat kembali ke garis untuk mulai bermain lagi.
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MAINKAN!

• K ebenaran Sejati atas Tipuan dalam Kehidupan: Gembala yang Baik selalu memastikan bahwa
semua domba aman di rumahnya.

PERTANYAAN
1. Di babak pertama permainan, adakah yang bisa menyelamatkan domba dari serigala? (tidak)
Kenapa tidak?
2. Dalam Alkitab berapa banyak domba yang diselamatkan gembala yang baik? Hanya satu!
Anak-anak, tahukah kamu bahwa jika ada diantara kamu yang hilang, gembala yang baik,
Yesus, akan datang mencari mu? Bagaimana hal itu membuat kamu merasa mengetahui
bahwa Yesus selalu memperhatikan Kamu setiap saat?
3. *Mari berdoa. Ulangi setelah saya. Tuhan kami berterima kasih bahwa kami dapat bersenangsenang dalam permainan kami, bantu saya memahami bahwa Anugerah adalah menerima
sesuatu yang tidak saya dapatkan atau hasilkan. Itu adalah hadiah. Mari kita berhenti dan
mendengarkan ketika Tuhan berbicara kepada kita. Pernahkah saya meminta hadiah Anugerah
ini? (**Diam) Tuhan, terima kasih bahwa Tuhan dapat menjadikan saya salah satu dari anakanak Mu. Saya adalah anak Tuhan!
*[Pemimpin, Memimpin doa setelah itu minta anak-anak mengulangi...]
**[Pemimpin, tolong berhenti selama 10 detik agar Tuhan berbicara kepada hati setiap anak.
Kami mengajar anak-anak untuk berbicara dalam doa dan mendengarkan dalam doa.]
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Dapatkah kamu mengingat satu baris doa, Anugerah, dan tulis dibawah ini?



Isi bagian yang kosong.
1
 Yohanes 3:1 : Lihatlah___________besarnya_________yang ____________sehingga
_____________di sebut______________ - __________Allah.”

	Dengan kata-kata mu sendiri, dapatkah kamu membagikan apa menurut pendapatmu
sehingga Tuhan menjadikan mu anaknya untuk selamanya?

	Sama seperti orang tua mu, Yesus mengenal mu dengan nama dan tahu segalanya tentang
kamu! Bisakah kamu menulis kalimat atau menggambar yang menggambarkan perasaan
kamu?



WAKTU MERESPON:

	Adalah baik untuk berterima kasih. Ini menyenangkan Yesus. Bisakah saudara menulis
catatan terima kasih kepada Yesus?

24

A n u ge r a h
Ini

Saya anak kesayangan dari Raja diatas segala Raja!
SAYA, SAYA !

Saya miliknya yang berharga untuk selamanya!
SAYA, SAYA !

Saya diselamatkan oleh anugerahnya dan ditebus dengan darahnya!
SAYA, SAYA !

Saya terlindungi oleh sayap-Nya serta aman dari bahaya!
SAYA, SAYA !

Saya bersyukur bahwa cintanya kepada saya tidak akan pernah berakhir!
SAYA, SAYA !

Saya adalah anak Tuhan diatas segala Tuhan!
AMIN!

Guru memimpin dengan membaca kata-kata dalam warna hitam, dan anak-anak
mengikuti dengan jawaban dalam warna biru. Setelah itu, doronglah siswa untuk
menulis rap mereka sendiri dalam sebuah kelompok, lalu menuliskan apa yang
sudah mereka diskusikan di papan tulis. Lihat kegembiraan yang terbangun saat
anak-anak Menyanyi (RAP) yang baru saja mereka tulis!
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Cerita Tentang Abraham • Kejadian 12:1-5

Tolong saya untuk mengasihi
dan mentaati Mu.

MATIUS 22:37,38
Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap
hatimu dan dengan segenap jiwamu dan
dengan segenap akal budimu.
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K a si h
DAPATKAH KAMU MENGATAKANNYA?
Tolong saya untuk mengasihi dan mentaati Mu.
–––––
MATIUS 22:37,38

Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan
segenap akal budimu.

Apak
ah ka
s ih leb
pentin
ih
g dari
p
ada
kepat
u ha n?

Apa itu
n?
ketaata

Yohanes 14:15
2 Yohanes 1:6
Kolose 3:20
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DAPATKAH KAMU
MENEMUKANNYA?

TKAH KAM
A
P
DA
RASAK A N N

Mengapa
cinta terkait dengan
kepatuhan?

K a si h
“DOA POPCORN”
SESI ISTIRAHAT
Pimpin anak-anak dalam waktu doa mereka sekali lagi dengan berdoa,
“Tolong agar saya mencintai dan mentaati Mu.” Mintalah anak-anak
mengulangi doa itu. Ajaklah mereka untuk berdoa satu kalimat doa
dengan kata-kata mereka sendiri untuk pertolongannya dalam belajar
mencintai dan menaatiNya. Mereka dapat meneriakkan nama-nama Tuhan
atau sifat-sifatnya sebagaimana dibagikan dalam Contoh Pelajaran.

BICARAKAN!
• Tuhan Yesus menginginkan kita taat kepada orang tua kita.
• Tuhan Yesus ingin kita taat pada Nya. Ini membuat Dia senang.
•	Kami menunjukkan cinta kami kepada Tuhan dengan menaatinya dalam
segala hal.
• saudara akan melihat dalam kisah bahwa berkat mengikuti ketaatan.
•	Mematuhi dan mengikuti Yesus bersama adalah perjalanan yang
mengasyikkan.
Di sini saudara dapat memulai diskusi dengan berbicara tentang kepatuhan.
Ketika kita menaati orang tua kita, kita sebenarnya menaati Allah, karena
dia berkata kita harus menaati orang tua kita dalam segala hal. Mintalah
anak-anak membagikan tantangan yang mereka temukan dalam menjadi
taat tetapi juga berkat yang mereka alami karena kepatuhan. Akhirnya,
bantu mereka memahami bagaimana cinta dan kepatuhan dihubungkan.
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K a si h
DAPATKAH KAMU MENDENGARNYA?
Cerita tentang Abraham (Kejadian 12:1-5)

A

braham hidup sangat, sangat lama sekali. Ketika dia cukup tua, Tuhan berkata
kepadanya, “Tinggalkan negari mu, keluarga mu dan kerabat mu, dan pergi
ke tanah yang akan saya tunjukkan kepada mu. Saya akan memberkati engkau dan
membuat keturunan mu menjadi bangsa yang besar.
Kamu akan menjadi terkenal dan menjadi berkat
bagi orang lain. Semua orang di bumi akan
diberkati karena kamu. ”Abraham mematuhi
Allah. Dia pergi bersama istrinya, Sarah, Lot
keponakannya, dan semua barang-barang
mereka. Mereka pindah jauh dari rumah,
dari kota yang disebut Heron ke rumah baru
mereka, yang mereka sebut Tanah Perjanjian.
Dapatkah saudara memikirkan mengapa
Abraham melakukan apa yang Allah minta agar
ia lakukan? Ya, saudara mengerti! Dia belajar
untuk mencintai dan mematuhi. Ketaatannya
hanyalah awal dari petualangan seumur hidupnya
untuk tumbuh dalam kepatuhan, cinta, dan iman.

DAPATKAH ENGKAU MELAKUKANNYA?
• T
 unjukkan kasih dan pengabdian saudara kepada Tuhan dengan mematuhi
apa yang dia minta.
• Patuhi orang tuamu karena ini menghormati Tuhan.
• B
 erkomitmen untuk mencintai Tuhan dengan segenap hati, jiwa, pikiran,
dan kekuatan mu.
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K a si h
MAINKAN!
Jangan Menoleh ke belakang
1. B agi semua pemain menjadi kelompok-kelompok yang terdiri dari 10 pemain. Setiap kelompok
memegang tangan dan membentuk lingkaran besar. Letakkan tangan Anda pada satu orang
dan arahkan punggung orang tersebut ke sisi kanan Anda, Anda menghadap “ekor” mereka.
2. B agikan tiga ekor (strip kain atau tali atau apa pun yang dapat dengan mudah ditarik) ke
semua pemain dan minta mereka menyelipkannya ke dalam celana, rok atau ikat pinggang jika
memungkinkan. (Untuk pemain yang tidak bisa memasukkan ekor: ikat selembar kain lagi di
pinggang mereka sebagai ikat pinggang dan kemudian masukkan ekor ke dalamnya.) [Penting:
Jika “ekor” tidak tersedia, cukup “tandai” dengan menunjuk pemain di depan kamu .]
3. J elaskan bahwa objek permainan adalah agar para pemain meraih ekor pemain di depan
mereka. Ketika sebuah ekor dilepas, pemain itu keluar dari lingkaran ini.
4. P ENTING: Jelaskan kepada pemain bahwa untuk menjadi sukses, para pemain tidak boleh
melihat ke belakang, tetapi fokus pada apa yang ada di depan mereka - tujuan mereka.
5. P ENTING: Jika berlari dalam lingkaran (mencoba meraih ekor pemain di depan Anda) terlalu
sukar (seringkali ini sulit jika Anda memiliki lebih sedikit pemain), cukup mainkan ekor di kotak
yang besar. Katakan “Mulai” dan pemain mencoba melindungi ekor mereka sambil mencoba
melepaskan ekornya pemain lain.
6. K etika pelatih mengatakan “Berhenti,” para pemain yang masih memiliki ekornya adalah
pemenangnya.
• Kebenaran Sejati dalam hubungannya dengan Kehidupan sehari-hari: Abraham dipanggil oleh Tuhan

untuk pergi ke tempat tinggal yang baru. Abraham harus meninggalkan semua yang akrab baginya,
rumahnya, orang tuanya, pekerjaannya. Ke depan, Abraham mematuhi Tuhan dan Tuhan memberkati
Abraham dengan perkasa.

PERTANYAAN
1. Yah, permainan itu menyenangkan! Sangat penting untuk melihat ke depan - apa yang terjadi
jika seorang pemain melihat ke belakang ke ekornya? (pemain melambat dan kehilangan
ekornya)
2. Dalam Alkitab apa saja hal-hal yang diberikan dan ditinggalkan oleh Abraham untuk melihat
ke depan dan mengikuti Allah? (tanahnya, pekerjaannya, teman-temannya)
3. Terima kasih Yesus karena memanggil saya di sini hari ini. Tunjukkan pada saya sekarang
bagaimana Engkau ingin aku menaati-Mu, dan bagaimana mencintai-Mu dengan sepenuh
hati, jiwa dan pikiranku. (Diam) Tuhan, aku mencintaimu, aku ingin Yesus membantuku.

©2018 The Prayer Covenant for Children/Games provided by GameLife77.com. All rights reserved.
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K a si h
LEMBAR KERJA



Dapatkah kamu mengingat baris kedua dari doa, KASIH, dan menuliskannya di bawah ini?



Isi bagian yang kosong.
Matius 22:37,38: “___________Tuhan __________dengan segenap _________ dan dengan
segenap__________ dan dengan ____________. Itulah __________________dan
yang _________.”



Apa artinya taat?



Menurut mu hal apa yang paling sulit untuk menjadi taat?



WAKTU MERESPON:

	Pada selembar kertas tulis bergaris, gunakan tulisan tangan terbaik saudara untuk menulis ayat
hari ini dan kemudian rekatkan ke kertas berwarna yang saudara sukai- kertas berwarna harus
lebih besar sehingga terlihat seperti bingkai. Saudara dapat menggantung itu di dinding kamar
tidur saudara atau di meja saudara untuk mengingatkan tentang perintah terbesar Tuhan.
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K e t aa t a n
Ini

Apa yang harus saudara lakukan untuk memulai dalam setiap hari?
PERCAYA, TAAT DAN BERDOA!

Apa yang harus saudara lakukan ketika membaca Firman Tuhan?
PERCAYA, TAAT DAN BERDOA!

Apa yang harus saudara lakukan ketika saudara tergoda untuk melakukan kesalahan?
PERCAYA, TAAT DAN BERDOA!

Apa yang harus saudara lakukan ketika mengalami hari yang buruk?
PERCAYA, TAAT DAN BERDOA!

Apa yang harus saudara lakukan ketika saudara takut di malam hari?
PERCAYA, TAAT DAN BERDOA!

Apa yang harus saudara lakukan agar menyenangkan di hadapan Allah?
PERCAYA, TAAT DAN BERDOA!

Guru memimpin dengan membaca kata-kata dalam warna hitam, dan anak-anak
mengikuti dengan jawaban dalam warna biru. Setelah itu, doronglah siswa untuk
menulis rap mereka sendiri dalam sebuah kelompok, lalu menuliskan apa yang
sudah mereka diskusikan di papan tulis. Lihat kegembiraan yang terbangun saat
anak-anak menyanyi (RAP) yang baru saja mereka tulis!
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Orang Samaria Yang Baik Hati • Lukas 10:25-37

Tolong saya mengasihi orang lain
seperti Engkau mengasihi saya.

YOHANES 15:12
Inilah perintah-Ku, Yaitu supaya kamu saling
mengasihi, seperti Aku telah mengasihi kamu.
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Belas Kasih
DAPATKAH KAMU MENGATAKANNYA?
Tolong saya mengasihi orang lain seperti Engkau mengasihi saya.
–––––
YOHANES 15:12

Inilah perintah-Ku, Yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti Aku telah mengasihi kamu.
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1 Korintus 13:4-7
1 Yohanes 4:7-11
1 Yohanes 3:18
36

?

ME

YA

Matius 5:44-48

TKAH KAM
A
P
DA

imana
kita
m enc
intai?

U

DAPATKAH KAMU
MENEMUKANNYA?

Baga

RASAK A N N

Kapa
n
sauda
ra ben
a r-be
meras
na r
akan
c
inta
keluar
ga sa
udara
?

nda
an A tai
p
a
K
d icin
a
s
a
?
m er
u ha n
T
h
e
ol

Belas Kasih
“DOA POPCORN”
SESI ISTIRAHAT
Pimpin anak-anak dalam waktu doa sekali lagi dengan berdoa, “Tolong aku
mengasihi orang lain seperti saya mengasihi diri saya sendiri.” Mintalah
anak-anak mengulangi doa itu. Ajaklah mereka untuk berdoa satu kalimat
doa dengan kata-kata mereka sendiri cara untuk menunjukkan kasihnya
kepada orang lain. Mereka dapat meneriakkan nama-nama Tuhan atau
sifat-sifatnya sebagaimana dibagikan dalam Contoh Pelajaran.

BICARAKAN!
•	Mengasihi orang lain begitu penting seperti kita mengassihi Tuhan
dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran Anda.
•	Mengasihi orang lain berarti mencintai teman dan musuhmu. Aduh! Itu
yang sulit.
•	Mengasihi orang lain berarti mengasihi sebagaimana Yesus mengasihi,
dengan berkorban. Itu berarti memprioritaskan orang lain.
Ajaklah anak-anak untuk bercerita dan membahas secara terbuka
keprihatinan dan tantangan mereka dalam mengasihi orang lain seperti
yang Yesus butuhkan. Lihat bagian dalam Matius 5. Anak-anak mungkin
ingin berbagi perjuangan mereka dalam hubungan dan mengapa sulit
untuk mencintai mereka yang mungkin tidak menyukai mereka. Bicara
tentang karakteristik cinta seperti yang tercantum dalam 1 Korintus 13.
Mana yang lebih sulit untuk diikuti, mana yang lebih mudah?
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Belas Kasih
DAPATKAH KAMU MENDENGARNYA?
Orang Samaria yang baik hati (Lukas 10:25-37)

A

pa artinya mengasihi orang lain sebagaimana Allah mengasihi kita? Ayo cari
tahu. Seseorang bertanya kepada Yesus, “Siapakah sesamaku manusia?” Yesus
menjelaskan dengan menceritakan sebuah kisah. Dia banyak melakukan itu. Yesus
adalah pendongeng yang baik. Dia berkata, “Seorang
pria sedang melakukan perjalanan menyusuri jalan
dari Yerusalem ke Yerikho dan diserang oleh
sekelompok orang jahat yang memukulinya,
mencuri uangnya dan semua miliknya, dan
meninggalkannya setengah mati di sisi jalan.
Seorang Imam berjalan, dan melihat lelaki
itu tergeletak di seberang jalan. “Di antara
Saudara dan saya, ia tidak begitu berbelas
kasih. Yesus melanjutkan, “Seorang Lewi,
seorang pemimpin agama, juga melewati orang
itu, dan dia juga menyeberang ke sisi yang
lain.” Wow, benarkah? Tahukah saudara apa yang
terjadi selanjutnya? “Seorang Samaria (seseorang
yang dipandang rendah oleh orang-orang Yahudi) melihat
lelaki yang terluka itu, dan tahukah saudara apa yang dia lakukan? Dia menunjukkan
kasih Tuhan dengan membantu merawatnya. Dia membersihkan dan membalut
luka-lukanya, menempatkan orang itu pada keledainya sendiri, membawanya ke
penginapan (seperti hotel), dan meminta pemilik penginapan untuk terus merawatnya
sampai dia lebih baik. Orang Samaria itu berkata, ‘Ini ada beberapa koin perak untuk
membayar pengeluaran, dan jika harganya lebih mahal, saya akan membayar saudara
ketika saya kembali.’ “Apakah saudara tahu bagaimana Yesus menyelesaikan cerita?
Dia berkata, “Sekarang pergi dan lakukan hal yang sama.”

DAPATKAH ENGKAU MELAKUKANNYA?
• Cinta seperti cinta Yesus, adalah pengorbanan.
•	Cinta dengan tindakan kita, bukan hanya kata-kata kita. Ketika saudara
merawat orang lain, saudara menunjukkan belas kasihan.
•	Cintai Yesus dengan sepenuh hati dan minta Roh Kudus-Nya untuk
mengasihi orang lain melalui saudara.
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Belas Kasih
MAINKAN!
Cawan Yang Tidak Berujung
1. Bagi pemain menjadi setidaknya dua tim (lebih banyak tim jika Anda memiliki banyak anak).
2. B uatlah pemain berbaris secara bahu-membahu menjadi garis lurus dan minta pemain
menyebar selebar lengan.
3. Di bagian depan setiap baris ada ember besar dan di ujung setiap baris ada ember besar.
4. Beri masing-masing pemain sebuah cangkir kertas kecil.
5. P ada suara “Go” pemain pertama di setiap baris pergi ke ember depan dan mengambil air,
berlari kembali ke garis dan menuangkan air ke dalam cangkir pemain berikutnya - tidak
menyimpan air tetapi membagikan / airnya dengan pemain berikutnya - dan seterusnya.
Pemain terakhir dalam barisan menuangkan air ke dalam ember di akhir baris dan berteriak,
“Tolong! Aku Membutuhkan Lebih Banyak Air!”
6. K etika pemain pertama mendengar teriakan mereka kemudian dapat kembali ke ember untuk
mendapatkan lebih banyak air dalam cangkir mereka dan kembali ke pemain berikutnya dan
ulangi prosesnya.
7. C ATATAN PENTING UNTUK PELATIH: Babak pertama, Miliki sedikit air saja dalam ember awal; di
setiap putaran tambahkan air ke dalam ember awal sehingga anak-anak dapat memberikan
lebih banyak air setiap putaran.
8. F AKTOR MENYENANGKAN: Buat tanda tentang di tengah ember di akhir baris dan beri tahu
anak-anak bahwa mereka harus melewati garis di bawah lima menit!
• Kebernaran Sejati dalam hubungannya dengan kehidupan sehari-hari: Kita memberi pada orang lain
apa yang kita terima dari Tuhan.

PERTANYAAN
1. Anak-anak, mengapa kamu harus terus memberikan air-mu kepada orang disamping kamu?
Kenapa kamu tidak menyipannya saja? ( Semakin banyak air yang saya berikan semakin
banyak air yang saya terima)
2. Dalam Alkitab ada seorang pria terluka dan membutuhkan bantuan; Menurut Kamu mengapa
orang samaria yang baik hati begitu baik kepada orang yang terluka itu dan membantu orang
itu? (orang itu membutuhkan, dan orang Samaria dapat memenuhi kebutuhan itu)
3. Tuhan bantulah saya membuka mata untuk melihat orang-orang disekitar saya yang
membutuhkan bantuan, orang-orang yang membutuhkan belas kasihan. Yesus tolong
tunjukan pada saya saat ini siapa yang membutuhkan bantuan. ( Diam) Yesus bantu saya
mengasihi orang lain dan menjadi penolong.
©2018 The Prayer Covenant for Children/Games provided by GameLife77.com. All rights reserved.
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Belas Kasih
LEMBAR KERJA

	Dapatkah kamu mengingat baris ketiga dari doa, BELAS KASIH, dan menuliskannya di
bawah ini?



Isi bagian yang kosong.
Yohanes 15:12: “Inilah _________ Yaitu________________, seperti Aku _________ kamu.”

	Mengapa kematian Yesus di kayu salib merupakan contoh kasih-Nya yang sempurna bagi
Saudara?

	Sebutkan satu cara saudara untuk menunjukkan cinta pengorbanan kepada seseorang yang
saudara kenal.



WAKTU MERESPON:

	Dengan menggunakan kertas konstruksi, krayon, dan spidol, buat kartu untuk seseorang yang
ingin saudara ingin menunjukkan kasih saudara. Saudara mungkin ingin menulis ayat untuk
hari ini di suatu tempat di kartu!
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Belas Kasih
Ini

Saya mencintai mu, Tuhan, dengan seluruh hatiku!
SAYA LAKUKAN, SAYA LAKUKAN!
Saya mencintai mu, Tuhan , dengan seluruh jiwaku!
SAYA LAKUKAN, SAYA LAKUKAN!
Saya mencintai mu, Tuhan, dengan seluruh pikiranku!
SAYA LAKUKAN, SAYA LAKUKAN!
Saya mencintai mu, Tuhan, dengan seluruh kekuatanku!
SAYA LAKUKAN, SAYA LAKUKAN!
Kasih Mu adalah sesuatu saya ingin melihat dan merasakan!
SAYA LAKUKAN, SAYA LAKUKAN!
Saya ingin menyaksikan kepada semua orang kasih Mu nyata!
SAYA LAKUKAN, SAYA LAKUKAN!

Guru memimpin dengan membaca kata-kata dalam warna hitam, dan anak-anak
mengikuti dengan jawaban dalam warna biru. Setelah itu, doronglah siswa untuk
menulis rap mereka sendiri dalam sebuah kelompok, lalu menuliskan apa yang
sudah mereka diskusikan di papan tulis. Lihat kegembiraan yang terbangun saat
anak-anak menyanyi (RAP) yang baru saja mereka tulis!
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Perumpamaan Tentang Pengampunan • Matius 18:21-35

Ampuni dosa-dosa saya.
Jadikan kubersih.

MAZMUR 51:2
Bersihkan lah aku seluruhnya dari kesalahanku,
dan tahirkanlah aku dari dosaku!
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Pertobatan
DAPATKAH KAMU MENGATAKANNYA?
Ampuni dosa-dosa saya. Jadikan kubersih.
–––––
MAZMUR 51:2

Bersihkan lah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku!
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Kisah Para Rasul 3:19
1 Yohanes 1:9
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Pertobatan
“DOA POPCORN”
SESI ISTIRAHAT
Pimpin anak-anak dalam waktu doa sekali lagi dengan berdoa, “Saya
menyesal atas dosa-dosa saya. Basuh saya menjadi bersih.” Mintalah
anak-anak mengulangi doa. Ajak mereka untuk berdoa satu kalimat
doa dengan kata-kata mereka sendiri agar Tuhan mengampuni mereka
dan / atau membantu mereka untuk memaafkan orang lain. Mereka
dapat meneriakkan nama-nama Tuhan atau sifat-sifatnya sebagaimana
dibagikan dalam Contoh Pelajaran.

BICARAKAN!
• Apa hal tersulit bagi Saudara untuk mengerti tentang pengampunan?
•	Mengapa sulit untuk memaafkan orang lain yang telah menyakiti
Saudara?
• Mengapa sulit mengatakan, “Maaf, tolong maafkan saya”?
•	Bagaimana perasaan saudara setelah menjadi bersih di hadapan Allah,
orang tua, saudara atau teman saudara?
Pimpin diskusi dengan berbicara tentang kerelaan Tuhan untuk
mengampuni semua dosa kita. Dia adalah teladan kita, dan karena dia
mengampuni kita, kita harus mau mengampuni orang lain. Saudara
mungkin ingin membaca Doa Bapa Kami bersama. Ajaklah anak-anak
untuk membagikan secara terbuka tentang kapan mereka sulit untuk
memaafkan, dan membandingkannya dengan apa yang mereka rasakan
ketika mereka telah diampuni.
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Pertobatan
DAPATKAH KAMU MENDENGARNYA?
Perumpamaan Tentang Pengampunan (Matius 18:21-35)

P

etrus bertanya kepada Yesus, “Berapa kali kita harus mengampuni seseorang
yang berdosa terhadap kita, hingga tujuh kali?” Yesus menjawab, “Tujuh puluh
kali tujuh,” dan Yesus mulai menceritakan kisah ini. Pernah ada seorang raja yang
memanggil hamba-hambanya agar mereka memberi
tahu apa yang menjadi kewajiban mereka. Seorang
pelayan berhutang banyak pada raja sehingga
dia tidak akan pernah bisa membayar. Raja
berkata, “Aku akan menjual kamu dan
keluargamu sebagai budak untuk membayar
uang yang harus kamu bayar kepada saya.”
Pria itu berteriak, “Tidak, tolong, tolong
jangan lakukan itu! Saya mohon padamu.
Tolong tunjukkan belas kasihan kepada
keluarga saya dan saya. “Raja adalah orang
yang baik dan merasa kasihan dan berkata,”
Saya membebaskan saudara — saudara bebas
dari semua hutang! “Tetapi coba tebak apa
yang dilakukan orang yang sama itu? Dia pergi dan
menemukan
pelayannya yang berutang kepadanya sejumlah kecil uang dan
berkata, “Jika kamu tidak membayar saya kembali, saya akan memenjarakan
kamu.” Hamba itu memohon, “Tolong bersabarlah dengan saya. Saya mohon belas
kasihan! ”Tetapi pria itu memiliki hati yang kejam dan tidak menunjukkan belas
kasihan. Sebaliknya dia memasukkannya ke penjara. Tidak lama raja mengetahui
apa yang telah dilakukan pelayannya yang diampuni. Dia menjadi sangat marah dan
berkata, “Kamu hamba yang jahat! Saya memaafkan mu yang berhutang besar
karena kamu memohon kepada saya. Mengapa kamu tidak menunjukkan belas kasih
yang sama kepada pelayanmu? “Dan apakah kamu tahu apa yang dia lakukan? Dia
melemparkannya ke penjara untuk dihukum sampai hutangnya dapat dilunasi.

DAPATKAH ENGKAU MELAKUKANNYA?
•	Bertobat dari dosa-dosa Saudara setiap hari, meminta Tuhan untuk membasuh
Anda, menjadikan Anda putih seperti salju.
•	Percayalah bahwa Allah menghapus segala dosa Saudara.
•	Mohonlah supaya Tuhan membantu saudara agar tidak berbuat dosa.
•	Mohonlah supaya Tuhan membantu saudara menjadi pemaaf dan baik.
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•	Selalu siap untuk memaafkan orang lain dan tidak menyimpan dendam
terhadap mereka.

Pertobatan
MAINKAN!
Red-Light Green-Light
1. T unjukan pada pemain garis “Start” dan garis “Finish” permainan
2. Arahkan semua pemain untuk mengantri dibelakan garis start.
3. J elaskan bahwa ketika pemimpin zona game berteriak “lampu hijau”, pemain dapat berlari
menuju garis finish. Ketika pemimpin zona game berteriak “lampu merah”, pemain harus
segera berhenti di “lampu merah” kembali ke garis awal untuk memulai kembali.
4. S uruh pelatih berdiri digaris finish dan berbalik menghadap jauh dari para pemain. Bergantian
antara meneriakan “lampu hijau” dan “lampu merah”. Pemenangnya adalah pemain pertama
yang mencapai posisi pemimpin zona game
5. K etika pelatih memanggil “lampu merah”, pelatih berputar untuk memastikan semua pemain
berhenti. Pemain mana pun yang berlari setelah pelatih memanggil “lampu merah” melanggar
aturan, dia harus 1. Berhenti 2. Berbalik 3. Kembali ke garis awal.
6. Mainkan beberapa putaran.
• Kebernaran Sejati dalam hubungannya dengan kehidupan sehari-hari: ini adalah gambaran

pertobatan yang jelas: ketika seseorang melanggar peraturan, dia harus 1. Berhenti. 2. Berbalik.
3. Kembali ke garis awal. 4. Mulai dari awal.

PERTANYAAN
1. Dalam permainan, apa yang harus kamu lakukan jika kamu terus berlari atau jatuh ketika
seorang pemimpin berseru lampu merah? ( Berhenti, berbalik, kembali dari awal dan mulai
dari awal)
2. Dalam Alkitab apakah pria itu menerima Anugerah dan pengampunan dari raja? (ya) lalu
apakah orang itu memberikan Anugerah dan Pengampunan kepada orang yang berhutang
uang kepadanya?(tidak) apakah raja senang atau tidak senang dengan orang yang tidak
memaafkan?( tidak senang)
3. Yesus, berikan kepada kami pengampunan, Yesus berikan kepada kami Anugerah. Ketika saya
melakukan hal-hal yang tidak seharusnya saya lakukan, tolong ingatkan saya untuk bertobat:
untuk berhenti, untuk berbalik, untuk kembali dan untuk memulai dari awal. Tolong tunjukan
kepada saya dalam hal-hal apa saja saya perlu bertobat. ( Diam) Terima kasih atas anugerah
Mu, yang menyucikan dan membersihkan saya dan mengampuni saya Tuhan Yesus. Biarkan
saya memaafkan orang lain juga.
©2018 The Prayer Covenant for Children/Games provided by GameLife77.com. All rights reserved.
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Pertobatan
LEMBAR KERJA



Dapatkah kamu mengingat baris ke 4 dari doa PERTOBATAN, dan menuliskan dibawah ini?



Isi bagian yang kosong.
Mazmur 51:2 : “ Bersihkanlah aku__________________dari _____________
dan _______________dari _______________ku.”



Mengapa kita harus mengakui dosa kita kepada Allah setiap hari?



Mengapa sangat penting bagi kita untuk memaafkan orang lain?



WAKTU MERESPON:

	Lembar Pengampunan: Potong kertas sejajar. Di satu sisi kertas tulis, “Tuhan mengampuni
saya ketika ... “Di sisi belakang menulis,” Saya memaafkan orang lain ketika ... “Dan masingmasing pokok atau tautan di dalam tautan berikutnya. Saudara bisa menggantungnya di
kamar saudara sebagai pengingat untuk berterima kasih kepada Tuhan untuk pengampunan
Nya tanpa akhir.
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Pertobatan
Ini

Apa yang harus kita lakukan ketika kita tidak patuh?
BERTOBAT, BERDOA & BERPALINGLAH!
Apa yang harus kita lakukan ketika mengatakan sesuatu yang salah?
BERTOBAT, BERDOA & BERPAlinglah!
Apa yang harus kita lakukan saat berbohong?
BERTOBAT, BERDOA & BERPALINGLAH!
Apa yang harus kita lakukan ketika kita memulai pertarungan?
BERTOBAT, BERDOA & BERPALINGLAH!
Apa yang harus kita lakukan ketika kita tidak memaafkan?
BERTOBAT, BERDOA & BERPALINGLAH!
Apa yang harus kita lakukan ketika kita tidak baik?
BERTOBAT, BERDOA & BERPALINGLAH!
Apa yang harus kita lakukan ketika kita menginginkan cara kita sendiri?
BERTOBAT, BERDOA & BERPALINGLAH!

Guru memimpin dengan membaca kata-kata dalam warna hitam, dan anak-anak
mengikuti dengan jawaban dalam warna biru. Setelah itu, doronglah siswa untuk
menulis rap mereka sendiri dalam sebuah kelompok, lalu menuliskan apa yang
sudah mereka diskusikan di papan tulis. Lihat kegembiraan yang terbangun saat
anak-anak menyanyi (RAP) yang baru saja mereka tulis!
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Cerita Natal • Lukas 2:1-20

Saya akan memuji
Mu dengan
segenap hatiku!

MAZMUR 9:1
Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan
segenap hatiku, aku mau menceritakan
segala perbuatan-Mu yang ajaib.
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Penyembahan
DAPATKAH KAMU MENGATAKANNYA?
Saya akan memuji Mu dengan segenap hatiku!
–––––
MAZMUR 9:1

Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, aku mau menceritakan segala
perbuatan-Mu yang ajaib.

Apa itu
puj ian?

Matius 21:16-17
1 Tesalonika 5:18
Wahyu 4:8-11
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Tuhan?

Penyembahan
“DOA POPCORN”
SESI ISTIRAHAT
Pimpin anak-anak dalam waktu doa sekali lagi dengan berdoa, “Saya
akan memuji Engkau, ya Tuhan, dengan sepenuh hati!” Mintalah anakanak mengulangi doa itu. Ajak mereka untuk berdoa dengan satu kalimat
doa pujian dan penyembahan—memberi tahu Tuhan betapa hebat,
mengagumkan dan indahnya Dia. Itu bisa berupa baris dari lagu pujian
yang berbicara tentang kebesaran Tuhan atau apa pun yang mereka ingin
sampaikan kepada Tuhan. Mereka dapat meneriakkan nama-nama Tuhan
atau sifat-sifatnya sebagaimana dibagikan dalam Contoh Pelajaran.

BICARAKAN!
• Terkadang lebih mudah memuji orang lain daripada Allah.
• Ceritakan ketika Saudara merasa mudah untuk memuji Tuhan.
• Ceritakan ketika Saudara merasa lebih sulit untuk memuji Tuhan.
•M
 emiliki hati yang bersyukur tidak hanya menyenangkan Tuhan tetapi juga
bagian dari memuji dia. Pujilah dia ketika saudara bangun! Pujilah dia saat
Saudara makan! Pujilah dia ketika Saudara pergi ke sekolah dan kembali ke
rumah! Pujilah dia sebelum tidur!
•M
 engembangkan kebiasaan memuji tidak hanya akan menyenangkan Bapa
surgawi tetapi juga akan membuat Saudara merasa bahagia dan diberkati!
Anak-anak tahu cara menyembah! Mereka tidak menahan diri untuk
menunjukkan cinta mereka kepada Yesus, dan itu bisa menular. Mintalah
mereka membagikan gaya ibadah apa yang paling mereka sukai. Pastikan
untuk berbicara tentang rasa terima kasih. Sulit untuk berterima kasih
atas segalanya sepanjang waktu. Tidak ada kata terlambat untuk mulai
mengembangkan kebiasaan memuji dan berterima kasih.
53

Penyembahan
DAPATKAH KAMU MENDENGARNYA?
Cerita Natal ( Lukas 2:1-20)

P

ada jaman dahulu kala, lebih dari dua ribu tahun yang lalu, seorang gadis
muda bernama Maria dikunjungi oleh seorang malaikat bernama Gabriel.
Dia mempunyai pesan yang sangat istimewa untuk Maria. “Jangan takut, Maria,
kamu telah memperoleh kemurahan hati Allah. Anda
akan melahirkan seorang putra, dan Anda harus
memberinya nama Yesus. Dia akan menjadi
besar dan akan disebut Putra Yang Mahatinggi.
”Ada sukacita besar yang mengikuti kelahiran
Yesus. “Tiba-tiba banyak malaikat turun
dari surga dan bergabung untuk memuji
Tuhan. Mereka berkata: ‘Kemuliaan bagi
Allah di surge yang maha tinggi, dan di
bumi kedamaian bagi mereka yang menjadi
sandarannya.’ Mereka memuliakan dan
memuji Tuhan untuk hal-hal yang mereka lihat
dan dengar. Orang-orang bijak datang dari timur
mencari bayi Yesus. Bintang indah mengkilap terang
yang bersinar di langit malam memimpin mereka untuk
datang dan menyembah raja mereka. Sama seperti Maria, Yusuf, para gembala
dan orang-orang bijak menghormati dan menyembah Yesus, kita juga harus
menghormati dan menyembah Dia. Dan suatu hari, ketika kita berada di surga,
kita akan berada di sekitar takhtanya untuk menghormati dan menyembahNya
selama-lamanya.

DAPATKAH ENGKAU MELAKUKANNYA?
• Puji Tuhan setiap hari sepanjang hari.
• Puji Tuhan dalam segala situasi. Ini pilihan.
•	Memiliki hati yang bersyukur kepada Tuhan dan untuk tempat-tempat
Tuhan di sekitar saudara: keluarga , teman-teman dan guru Saudara.
• Kembangkan kebiasaan memuji.
54

Penyembahan
MAINKAN!
Lagu Favorite Saya
1. Peragakan gerakan tangan untuk lagu “Humble Yourself in the Sight of the Lord.”
2. www.youtube.com/watch?v=qpyDJMCL9yc
3. ( Merendahkan diri = mengangkat tangan dan menghadap ke tanah Dia akan mengangkat
mu = dari posisi berlutut, pertama-tama angkat ke satu lutut kemudian berdiri, lalu angkat
tangan sepenuhnya dalam penyembahan kepada Tuhan)
4. B agi pemain menjadi dua kelompok dan berikan masing-masing kelompok satu lagu untuk
didengarkan dan membuat gerakan tangan mereka sendiri (siapkan dua lagu pujian favorit
saudara).
5. B iarkan masing-masing kelompok mempraktikkan gerakan mereka, kemudian ajarkan
gerakan kepada mereka dan “memainkan” untuk kelompok lain. Kemudian kelompok lain
mengajar dan “memainkan” gerakan nyanyian penyembahan mereka.
6. D i akhir acara, semua pemain memberikan penilaian untuk lagu penyembahan favorit yang
mereka tampilkan. Setelah pemungutan suara tanyakan, “Mengapa itu menjadi lagu pujian
favorit mu?”
• Kebernaran Sejati dalam hubungannya dengan kehidupan sehari-hari: Anak-anak sedang belajar

untuk beribadah dengan cara yang berartri bagi mereka, dan yang paling penting - anak-anak
mulai merenung dan mempertimbangkan apa itu “lagu penyembahan favorit saya” & mengapa?
Pelatih, bagikan lagu pujian favorit saudara dan ceritakan mengapa lagu itu adalah favorit saudara
pada anak-anak.

PERTANYAAN
1. Dalam permainan mengapa kamu memilih lagu penyembahan yang kamu pilih? (Penting:
Luangkan waktu untuk mengajukan pertanyaan “mengapa”; pengalaman ini memungkinkan
anak-anak untuk benar-benar mulai mempertimbangkan penyembahan dan mengapa mereka
menikmati penyembahan, dan lagu penyembahan apa yang menjadi favorit mereka.)
2. Dalam Alkitab, Allah mengutus putranya, Yesus, dan para gembala, orang-orang bijak dan
bahkan raja-raja menyembah Yesus. Bagian mana dari kehidupan Yesus - kelahirannya,
hidupnya, kematiannya untuk membayar hukuman Anda, atau kebangkitannya - bangkit dari
kematian - yang paling Anda syukuri dalam hidup Anda?
3. Yesus terkasih, terima kasih telah dating ke dunia sebagai bayi. Terima kasih Yesus karena
telah menjadi Juruselamatku, yang membayar hukumanku. Terima kasih Yesus karena menjadi
Tuhanku. Yesus menunjukkan kepada saya cara lain agar saya bisa menyembah Engkau selain
menyanyikan lagu-lagu penyembahan. (Diam) Yesus membantu saya memberi tahu orang lain
tentang pekerjaan yang sangat baik melalui kata-kata saya, tindakan saya dan sikap saya.
©2018 The Prayer Covenant for Children/Games provided by GameLife77.com. All rights reserved.
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Penyembahan
LEMBAR KERJA

	Dapatkah kamu memningat baris ke lima dari doa, PENYEMBAHAN, dan menuliskan
dibawah ini?



Isi bagian yang kosong.
Mazmur 9:1: “I will _______________ you with all my ____________; I will ____________
all of your ___________________ deeds.”



Dapatkah kamu menyebutkan cara yang berbeda untuk menyembah Yesus?



Apa model penyembahan yang paling saudara suka?



WAKTU MERESPON:

	Membuat alat musik (maraca) yang sederhana dan menyenangkan. isi beberapa botol dengan
air dan beberapa kosong dengan bebeapa dengan nasi atau kacang kering. Hiasi botol dengan
stiker atau spidol. Bernyanyi dan menari untuk Yesus!
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Penyembahan
Ini

Yesus layak atas semua pujian kita!
AMIN, AMIN!
Kita harus memuji dia setiap hari sepanjang hari!
AMIN, AMIN!
Membawa Dia bergembiraan karena mendengar anak-anaknya bernyanyi!
AMIN, AMIN!
Jadi semuanya sekarang, biarkan pujiannya berdering!
AMIN, AMIN!
Yesus datang untuk menyelamatkan kita dari dosa kita!
AMIN, AMIN!
Selamanya kita melihat dia sebagai Kristus Raja kita!
AMIN, AMIN!

Guru memimpin dengan membaca kata-kata dalam warna hitam, dan anak-anak
mengikuti dengan jawaban dalam warna biru. Setelah itu, doronglah siswa untuk
menulis rap mereka sendiri dalam sebuah kelompok, lalu menuliskan apa yang
sudah mereka diskusikan di papan tulis. Lihat kegembiraan yang terbangun saat
anak-anak menyanyi (RAP) yang baru saja mereka tulis!
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Petrus Tidak Sempurna • Lukas 22:54-62

Yesus, saya mau mengikuti
Mu sebagai Tuhanku. Ubahlah
saya sesuai kehendak Mu.

LUKAS 9:23
Setiap orang yang mau mengikut Aku,
ia harus menyangkal dirinya, memikul
salibnya setiap hari dan mengikut Aku.
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Komitmen
DAPATKAH KAMU MENGATAKANNYA?
Yesus, saya mau mengikuti Mu sebagai Tuhanku. Ubahlah saya
sesuai kehendak Mu.
–––––
LUKE 9:23

Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari
dan mengikut Aku.

ya
artin
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ikuti
g
n
e
m
s?
Yesu

Matius 16:24
Galatia 2:20
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Siapa atau
apa yang ingin
Saudara ikuti?

Komitmen
“DOA POPCORN”
SESI ISTIRAHAT
Pimpin anak-anak dalam waktu doa sekali lagi dengan berdoa, “Yesus, aku
ingin mengikuti Engkau sebagai Tuhanku. Ubah saya apa pun yang Tuhan
inginkan.” Mintalah anak-anak mengulangi doa. Ajaklah mereka untuk berdoa
satu kalimat yang mengungkapkan keinginan mereka untuk mengikuti Yesus
sebagai Tuhan mereka. Mereka dapat meneriakkan nama-nama Tuhan atau
sifat-sifatnya sebagaimana dibagikan dalam Contoh Pelajaran.

BICARAKAN!
• Komitmen adalah janji kesetiaan kepada seseorang atau suatu tujuan.
•	Komitmen melibatkan waktu, uang, dan kerja keras. Ini seperti berada
di tim olahraga — membayar biaya saudara, pergi ke tempat latihan
dan muncul untuk permainan.
•	Yesus ingin Saudara berkomitmen untuk mengikutiNya sebagai Tuhan
dalam hidup Saudara.
•	“Ubahlah saya apa pun yang Engkau inginkan” berarti Saudara
bersedia menjalani hidup dengan komitmen penuh kepada Yesus
Kristus.
•	Mematuhi komitmen tidak mudah.
Ketika Saudara berbicara tentang komitmen, mintalah anak-anak
membagikan komitmen yang mereka ambil (olahraga, musik, dll.) Dan
apa yang mudah serta sulit tentang menjaga komitmen itu. Bicara
tentang apa artinya menjadi pengikut Yesus yang berkomitmen. Dalam
hal apa mereka berbeda? Dalam hal apa mereka serupa? Dorong
mereka untuk berbagi secara terbuka dan jujur.
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Komitmen
DAPATKAH KAMU MENDENGARNYA
Petrus bukan manusia sempurna (Lukas 22:54-62)

S

uatu kali Petrus berkata kepada Yesus, “Sekalipun semua yang lain menolakmu,
aku tidak akan pernah melakukannya!” Yesus tahu secara berbeda dan memberi
tahu Petrus bahwa sebelum ayam jantan berkokok, Petrus akan menyangkalnya
tiga kali di halaman rumah imam besar tempat Yesus
berada. Sebelum penyaliban. Itu terjadi persis
seperti yang Yesus katakan. Seorang gadis
pelayan melihat Petrus dan berkata, “Kamu
bersama Yesus.” “Tidak, itu tidak benar —
aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan!”
Petrus berteriak. Kemudian seorang gadis
pelayan lain berkata kepada orang-orang di
sana, “Orang ini bersama Yesus,” dan sekali
lagi Petrus menyangkalnya. Beberapa waktu
berlalu. Petus takut dan sangat gugup. Dia
ingin orang-orang berhenti mengenalinya,
tetapi itu terjadi lagi! “Kami tahu bahwa kamu
adalah salah satunya. Kamu berbicara seperti
seseorang dari Galilea. “Petus mulai mengutuk
dan bersumpah dan berkata,” Saya tidak kenal pria itu!
“Tapi kemudian itu terjadi seperti yang Yesus katakan,” Kukuruyukkkkk! “Uh oh,
tiba-tiba Petrus ingat kata-kata Yesus, dan dia lari sambil menangis. Dia tahu dia
telah melakukan persis apa yang telah katakan Yesus dan dia merasa tidak enak.
Tetapi Yesus tidak menyerah pada Petrus. Kemudian, setelah Yesus dibangkitkan,
ia berada di pantai Danau Tiberius untuk sarapan bersama beberapa muridnya.
Yesus bertanya kepada Petrus tiga kali, “Peter, apakah kamu mencintaiku?”
Setiap kali Petrus menjawab, “Ya, Tuhan, kamu tahu bahwa aku mencintaimu,”
dan setiap kali Yesus berkata, “Gembalakan domba-dombaku.” Yesus ingin agar
Petrus menjadi seperti itu. Muridnya dan memuridkan lagi. Meskipun Petrus tidak
sempurna, Yesus tahu Petrus benar-benar ingin mengikuti dia sebagai Tuhannya.
Petrus tidak pernah menyangkal Yesus lagi.

DAPATKAH ENGKAU MELAKUKANNYA?
• Berkomitmen untuk mengikuti Yesus sebagai Tuhan dalam hidup Anda.
•	Berkomitmen untuk membiarkan Yesus mengendalikan atas pikiran,
tindakan, dan keinginan saudara .
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• Biarkan Yesus tahu bahwa dia lebih berarti bagi saudara daripada apa pun
juga di dunia ini dan bahwa saudara ingin mengikutinya, taat kepadanya dan
menjadi lebih seperti dia.

Komitmen
MAINKAN!
Benar Salah
1. Minta

semua pemain berbaris di tengah ruangan, pemain harus berdiri di barisan di depan
untuk kembali.
2. B uat garis yang membagi ruangan menjadi dua. Sisi kanan dan kiri. Jelaskan bahwa Saudara
akan mengajukan pertanyaan kepada para pemain dan mereka harus menjawab Benar atau
Salah, tetapi ketika mengatakan “Benar” atau “Salah” para pemain akan menjawab dengan
berlari ke Kanan untuk jawaban Benar atau berlari ke Kiri untuk jawaban Salah.
3. P ertanyaan dapat dimulai dengan:”Bulan terbuat dari keju hijau!” (Jawabannya salah dan
pemain harus berlari ke kiri ke arah “dinding kiri.”)
4. F AKTOR YANG MENYENANGKAN: Dua pemain terakhir yang berhasil sampai ke dinding keluar
dan harus duduk sampai pertandingan berikutnya. Terus main sampai ada empat pemain
tersisa dan umumkan mereka sebagai “Truth Champions.”
5. P ENTING: Ajukan pertanyaan ulasan dari sesi sebelumnya, “Yesus, gembala yang baik, domba
yang hilang nol!” (Jawabannya benar dan pemain harus berlari ke kanan ke arah “dinding
kanan.”)
• Kebernaran Sejati dalam hubungannya dengan kehidupan sehari-hari: Petus tidak mengatakan yang
sebenarnya; Petus berbohong untuk melindungi dirinya sendiri dan merasa sangat sedih setelah
dia berbohong. Tuhan menginginkan kita untuk selalu mengatakan yang sebenarnya. Yesus adalah
jalan, kebenaran dan kehidupan, orang percaya harus berkomitmen untuk mengikuti dan mematuhi
kebenaran.

PERTANYAAN
1. Dalam permainan hanya ada dua kemungkinan jawaban untuk setiap pertanyaan, “Benar”
atau “Salah.” Apa arah yang saudara jalankan ketika pernyataan itu benar? (kanan)
2. Dalam Alkitab apakah Petrus mengatakan yang sebenarnya atau berbohong? Mengapa
Petrus berbohong? Ketika saudara memiliki pilihan untuk mengatakan yang sebenarnya atau
berbohong, apa yang harus saudara lakukan? (katakan yang sebenarnya) Mengapa? (dusta
membuat kita merasa buruk, berbohong adalah tidak taat kepada Allah)
3. Ya Tuhan, saya ingin mengikuti Engkau sebagai Tuhanku. Ubah saya apa pun yang Engkau
mau. Yesus menunjukkan kepada saya cara-cara agar saya dapat mengikuti Engkau. (Diam)
Caranya mungkin tidak mudah, tetapi saya percaya Engkau membimbing saya.
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Komitmen
LEMBAR KERJA



Dapatkah kamu mengingat baris ke enam dari doa?KOMITMEN, dan menulikannya dibawah ini?



Isi bagian yang kosong.
Lukas 9:23: “setiap orang yang mau _____________________ ia harus __________,
memikul ____________dan _____________Aku.”



Mengapa mengikut Yesus membutuhkan komitmen?



Hal apa saja yang menjadi komitmen mu?



WAKTU MERESPON:

	Pejamkan mata mu dan tanyakan kepada Yesus dan dengarkan, “Bagaimana kelihatannya jika
saya adalah pengikut Mu yang bersemangat dan berkomitmen?” Apa yang akan kamu lakukan?
Gambarlah apa yang Yesus tunjukan kepada mu dan kemudian membaginya di kelas mu dan
orang tua mu.
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Komitmen
Ini

Kamu membantu ibumu mengerjakan tugas sepanjang hari
ITU BAGUS! ITU BAGUS!

Kamu mendaftar untuk tim olahraga tetapi lupa untuk pergi dan bermain
ITU TIDAK BAIK! ITU TIDAK BAIK!

Kamu membantu seorang teman yang berjuang di kelas
ITU BAGUS! ITU BAGUS!

Kamu melewatkan pelajaran piano mu karena kamu lebih suka ijin.
ITU TIDAK BAIK! ITU TIDAK BAIK!

Kamu menepati semua janji yang telah kamu buat
ITU BAGUS! ITU BAGUS!

Simpan komitmen mu dan doakan!

Guru memimpin dengan membaca kata-kata dalam warna hitam, dan anak-anak
mengikuti dengan jawaban dalam warna biru. Setelah itu, doronglah siswa untuk
menulis rap mereka sendiri dalam sebuah kelompok, lalu menuliskan apa yang
sudah mereka diskusikan di papan tulis. Perhatikan semangat yang terbangun
saat anak-anak memuji apa yang baru saja mereka tulis!
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Ayat Yang Menguatkan • Yohanes 14:15-31

Penuhi saya dengan Roh Kudus
Mu. Saya ingin mengenal
rencana Mu untuk saya.

EFESUS 5:18b
Hendaklah kamu penuh
dengan Roh.
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Dependence
DAPATKAH KAMU MENGATAKANNYA?
Penuhi saya dengan Roh Kudus Mu.
Saya ingin mengenal rencana Mu untuk saya.
–––––
EFESUS 5:18b Hendaklah kamu penuh dengan Roh.
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Roma 8:26,27
Roma 15:13
Galatia 5:22-26
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Yohanes 16:13a
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Kisah Para Rasul 2:1-17
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Dependence
“DOA POPCORN”
SESI ISTIRAHAT
Pimpin anak-anak dalam waktu doa sekali lagi dengan berdoa, “Isi saya dengan
Roh Kudus Mu. Saya ingin tahu rencana Mu untuk saya.” Mintalah anak-anak
mengulangi doa. Ajaklah mereka untuk berdoa meminta Tuhan untuk mengisi
mereka dengan Roh-Nya dan membuat mereka menjadi saluran melalui Roh
Tuhan yang dapat mengalir. Mereka dapat meneriakkan nama-nama Tuhan atau
sifat-sifatnya sebagaimana dibagikan dalam Contoh Pelajaran.

BICARAKAN!
• T
 uhan ingin berbicara kepada kita. Terkadang sulit bagi kita untuk
mendengar. Tetapi jika kita terus mendengarkan, kita bisa belajar
mengenal suaraNya.
• K
 ita harus bergantung pada Roh Kudus Allah. Kita perlu percaya pada
kekuatan Tuhan dan bukan kekuatan kita sendiri.
• Kita perlu bergantung pada Roh-Nya untuk menjadi lebih seperti Yesus.
• K
 etika saudara dipenuhi dengan Roh, Yesus akan dapat menggunakan
saudara semakin lagi.
• S
 audara akan memiliki lebih banyak kasih, sukacita, kedamaian,
kesabaran, dan buah Roh-Nya yang lain.
Pimpin diskusi berbicara tentang apa artinya memiliki teman dan
penghibur yang bisa saudara andalkan untuk membantu, membimbing
saudara setiap hari. Seperti apa rasanya hubungan itu? Bahaslah
berbagai buah roh, dan biarkan anak-anak membagikan yang mana yang
mungkin lebih merupakan perjuangan bagi mereka daripada yang lain.
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Dependence
DAPATKAH KAMU MENDENGARNYA
Ayat Yang Menguatkan (Yohanes 14:15-31)

L

uangkan waktu sejenak, tutup mata Saudara, dan bayangkan seorang teman yang
saudara kasihi . Apakah saudara melihat wajah mereka? Sekarang bayangkan
orang itu berkata, “Saya akan berangkat besok dan pergi ke tempat yang sangat
jauh di mana kamu tidak bisa dating menemuiku. Tetapi jangan khawatir, saya
akan meninggalkan roh saya di sini untuk berbicara
dengan kamu dan bermain. ”Sekarang ini, tidak
akan pernah terjadi selain Allah, tetapi inilah
yang terjadi tepat sebelum Yesus mati di kayu
salib dan bangkit. Dia tidak meninggalkan
kita sendirian. Yesus berkata dalam Yohanes
14: 16-17, “Dan aku akan bertanya kepada
Bapa, dan dia akan memberimu Penolong
lain, untuk menemanimu selamanya,
bahkan Roh kebenaran.” Yesus mengirim
rohnya untuk membantu gereja memulai
misi mereka. Tidak lama setelah itu pada hari
yang sangat istimewa, yang disebut Pentakosta,
angin kencang bertiup, dan ia memenuhi semua
orang dengan Roh Kudus-Nya. Roh-Nya akan menyertai
mereka selalu sebagai penghibur, guru dan pembimbing mereka. Roh Kudus yang
sama itu hidup di dalam mereka yang adalah anak-anaknya, seperti saudara dan
saya. Dia ingin membimbing kita dengan Roh-Nya. Apakah kita mendengarkan?

DAPATKAH ENGKAU MELAKUKANNYA?
•	Menjadi tergantung pada Roh Tuhan untuk membimbing, menghibur dan
mengajar Saudara.
•	Mintalah Bapa surgawi untuk setiap hari untuk memenuhi saudara dengan
Roh-Nya.
•	Dapatkah saya meluangkan waktu dan mendengarkan Tuhan? “Beri Tuhan
High five (Tangan dan kelima jari angkat Tinggi) Artinya, diam sepenuhnya
dan diam selama lima menit bersama Tuhan kita yang Mahatinggi.
Mendengarkan bisa menjadi lebih penting daripada berbicara. Bagaimana
Tuhan berbicara kepada Saudara? Baca Mazmur 46:10 bersama.
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Dependence
MAINKAN!
Permainan Simon Sez
1. S ebelum Anda mulai menjelaskan bahwa pemain perlu mendengarkan dengan seksama di
permainan berikutnya ini.
2. S atu pelatih adalah “Simon.” (Beri nama Simon), Simon membuat permintaan seperti
“menyentuh jari-jari Saudara.” Anak-anak hanya merespons jika Simon berkata, “Simon Sez
menyentuh jari-jari kaki saudara.”
3. Anak-anak keluar jika mereka melakukan sesuatu yang tidak disuruh Simon.
4. M
 ula-mula semua permintaan yang diminta Simon dilakukan anak-anak harus mudah diikuti.
Seperti menyentuh telinga saudara, melakukan lima kali lompatan. Berbaringlah dengan
perutmu, duduk, berdiri. Seiring permainan berlangsung, Simon dapat membuat permintaan lebih
menantang seperti “Simon Sez menyentuh jari-jari kaki saudara tetapi tidak hidungmu,” “Simon
Sez menyentuh hidung dan kakimu,” “Sentuh telingamu” (tanpa berkata “Simon Sez”).
5. Mainkan sampai ada empat pemain yang tersisa dan umumkan mereka sebagai pemenang.
6. PENTING: Mainkan lagi; kali ini miliki Simon berbisik pelan.
7. M
 ainkan sampai ada empat pemain tersisa dan umumkan mereka sebagai pendengar yang baik
• Kebernaran Sejati dalam hubungannya dengan kehidupan sehari-hari: Tuhan selalu berbicara kepada

kita melalui Roh Kudus. Kita harus bergantung dan percaya bahwa Tuhan akan menghibur, mengajar, dan
membimbing kita. Kita perlu memperhatikan dan mendengarkan Tuhan berbicara ke dalam hati kita.

PERTANYAAN
1. Untuk segera mematuhi “Simon” ,apa yang harus Saudara lakukan? (dengarkan baik-baik,
fokus, dan segera patuhi perintah dari Simon) Apa yang harus Saudara lakukan ketika Simon
berbisik?
2. Kita perlu mendengar Roh Kudus Allah, penghibur, guru, dan pembimbing kita. Bagaimana
kita dapat mendengar Tuhan berbicara kepada kita? Apa yang harus kita lakukan? (dengarkan
baik-baik, fokus, patuhi perintah Tuhan dengan segera) Apa artinya bergantung, percaya,
mengandalkan Roh Kudus untuk membimbing Saudara?
3. Tuhan memenuhi saya dengan Roh Kudus Mu, bantu saya untuk mendengarkan dengan
saksama suara tenang Mu ketika Engkau berbicara kepada saya. Roh Kudus berbicara di hati
saya sekarang dan tunjukkan satu cara saya bisa mengikuti Mulebih dekat. (Diam) Roh Kudus,
terima kasih telah menjadi guru dan pembimbing saya.
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Dependence
LEMBAR KERJA

	Semakin sulit, tetapi Saudara bisa melakukannya! Dapatkah Saudara mengingat baris ke-7 dari
doa, BERGANTUNG, dan menuliskannya di bawah ini?



Isi bagian yang kosong.
Efesus 5:18b: “Hendaklah ___________________ dengan ___________________”



Tuliskan buah Roh dibawah ini:
_________________ _________________ ___________________
_________________ _________________ ___________________
_________________ _________________ ___________________

	Buah Roh apa yang paling menantang atau sulit untuk Saudara tunjukkan? Bagaimana doa
dapat membantu Saudara?



WAKTU MERESPON:
Beri Tuhan high five( Angkat tangan dan kelima jari saudara)! Tutup mata Saudara dan dengarkan
apa yang Tuhan katakan kepada saudara. Apakah dia mengingatkan saudara tentang ayat Alkitab?
Apakah dia memberi saudara ide? Apakah dia mengingatkan Saudara tentang orang tertentu?
Gambarlah atau tulis di selembar kertas apa yang Tuhan katakan kepada Saudara.
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Dependence
Ini
Katie memutuskan untuk mengundang temannya ke gereja.
DI DALAM ROH? YES, YES, YES!
Joe tidak belajar dan curang dalam ujian.
DI DALAM ROH? NO, NO, NO!
Suzie membagikan kesaksiannya di seluruh kelas.
DI DALAM ROH? YES, YES, YES!
Brian berdoa memohon kesembuhan untuk Ibu nya, yang sakit.
DI DALAM ROH? YES, YES, YES!
Peter mengambil sesuatu yang bukan miliknya.
DI DALAM ROH? NO, NO, NO!
Jesse mulai berdoa untuk seorang anak misionaris.
DI DALAM ROH DAN INI RAP!

Guru memimpin dengan membaca kata-kata dalam warna hitam, dan anak-anak
mengikuti dengan jawaban dalam warna biru. Setelah itu, doronglah siswa untuk
menulis rap mereka sendiri dalam sebuah kelompok, lalu menuliskan apa yang
sudah mereka diskusikan di papan tulis. Perhatikan semangat yang terbangun
saat anak-anak memuji apa yang baru saja mereka tulis!
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Jesus Dan Anak-anak • Matius 18:1-6

Jadikan ku alat untuk kebenaran Mu,
anugerah Mu dan keadilan Mu.

YOHANES 1:14
kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan
yang diberikan kepada-Nya sebagai Anak Tunggal
Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran.
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P en g a r u h
DAPATKAH KAMU MENGATAKANNYA?
Jadikan ku alat untuk kebenaran Mu, anugerah Mu dan
keadilan Mu.
–––––
YOHANES 1:14

Kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada-Nya sebagai
Anak Tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran.
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Kisah Para Rasul 2:16,17
Lukas 18:15-17
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Matius 19:13-15
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P en g a r u h
“DOA POPCORN”
SESI ISTIRAHAT
Pimpin anak-anak dalam waktu doa dengan berdoa, “Jadikan aku utusan anugerah,
kebenaran, dan keadilan Mu.” Mintalah anak-anak mengulangi doa. Mintalah anakanak untuk berdoa satu kalimat doa meminta Tuhan untuk menggunakan mereka
untuk membagikan kebenaranNya dan menunjukkan anugerah Nya kepada orang
lain di sekitar mereka. Mereka dapat meneriakkan nama-nama Tuhan atau sifatsifatnya sebagaimana dibagikan dalam Contoh Pelajaran.

BICARAKAN!
• Y
 esus menunjukkan keadilan setiap hari ketika ia menyembuhkan
orang sakit dan membantu orang miskin.
• Dia tidak peduli apakah mereka tua, muda, kaya atau miskin.
• Dia memperlakukan semua orang dengan adil
• Dia mencintai dan ramah kepada semua orang.
• Dia selalu mengatakan yang sebenarnya.
Mintalah anak-anak membagikan cara mereka menjadi agen keadilan.
Diskusikan ketika mungkin sulit untuk mengatakan yang sebenarnya.
Bagaimana firman Tuhan yang ada di hati mu dapat membantu mu
berbicara dengan jujur?
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P en g a r u h
DAPATKAH KAMU MENDENGARNYA?
Yesus Dan Anak-anak (Matius 18:1-6)

S

uatu sore di hari yang terang dan cerah, para murid sedang duduk-duduk
berbicara dengan Yesus. Dan seperti kita kadang-kadang khawatir tentang
siapa yang diperlakukan terbaik di rumah, di sekolah atau di taman bermain, para
murid bertanya-tanya hal yang sama. “Hmm, jadi, Yesus,”
mereka bertanya, menggaruk-garuk kepala mereka,
“siapa yang paling penting di kerajaan surga?”
tebakan saya adalah Yesus akan menyebut
salah satu dari mereka. Ya, Yesus tahu persis
apa yang mereka pikirkan, dan memanggil
seorang anak. “Berdiri di sampingku,”
katanya.
Kemudian
dia
memandang
murid-muridnya dan mengatakan hal
yang paling menakjubkan, “Siapa pun
yang merendahkan dirinya seperti anak
ini adalah yang terbesar di kerajaan surga.”
menyambut saya. ”Whoa! Dan kamu tahu jika
Yesus mengatakannya, ia bersungguh-sungguh,
karena ia hanya mengatakan yang sebenarnya.
Yesus memiliki hati untuk keadilan. Dia peduli pada orang
miskin. Dia menunjukkan belas kasihan untuk orang sakit. Dia membawa kedamaian
bagi mereka yang terluka. Dan dia selalu senang menghabiskan waktu bersama
anak-anak, yang sering diabaikan. Yesus berkata, “Akan sangat mengerikan bagi
siapa pun yang menyakiti anak kecil.” Dapatkah kamu merasakan betapa Tuhan
sangat mengasihi dan peduli kepada kamu?

DAPATKAH ENGKAU MELAKUKANNYA?
• Izinkan Tuhan menggunakan mu untuk membagikan pesan anugerah,
kebenaran, dan keadilanNya.
• Putuskan dalam hati mu untuk selalu berbicara kebenaran.
• Menghafalkan Firman Tuhan.
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MAINKAN!
Here There Penalty & Good News Hand Motions
1. S emua pemain berbaris di satu sisi ruang atau lapangan. Tunjukkan tempat di kejauhan.
Instruksikan pemain untuk berlari dari sini (garis start) ke sana (garis finish) dan kembali.
2. P ENTING: Catat waktu yang diperlukan bagi semua pemain untuk kembali ke garis awal. Beri
tahu para pemain bahwa mereka harus berlari lagi, tetapi kali ini separuh waktu atau ada
hukuman 10 kali push up. PENTING: Untuk pengalaman ini para pemain TIDAK harus bisa
menyelesaikan di bawah waktu - perlombaan dirancang untuk para pemain gagal.
3. Izinkan pemain untuk mencoba lagi. Biarkan hanya anak perempuan saja yang berlari, biarkan
hanya anak laki-laki saja yang berlari, biarkan hanya pemain yang lebih muda untuk berlari.
4. S etelah para pemain mencoba berkali-kali dengan sedih menjelaskan bahwa mereka tidak
mencapai tujuan, mereka gagal, dan pasti ada hukuman karena gagal.
5. S ebelum pemain membayar hukuman dengan melakukan push-ups - mintalah salah satu
pelatih lainnya berlari dan nyatakan sesuatu seperti ini: “Pelatih, Saudara tidak bisa membuat
pemain ini melakukan push-ups! Lihat betapa lelahnya mereka! ”Jawab: Ya, tetapi kami
sepakat harus ada hukuman. Mintalah pelatih lainnya mengatakan: “Tunggu! Saya akan
membayar hukuman mereka ”(sebelum ada diskusi, minta pelatih lain memulai 10 kali pushup).
6. M
 intalah anak-anak menghitung hukuman push-ups ketika pelatih lain menggantikan mereka
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10!
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P en g a r u h

7. B agikan kepada anak-anak dan latih mereka bagaimana melakukan gerakan “Penciptaan
untuk Gerakan Tangan Kristus.” (lihat halaman lampiran untuk gambar gerakan).
• Kebernaran Sejati dalam hubungannya dengan kehidupan sehari-hari: Tuhan ingin memakai anakanak untuk memengaruhi keluarga dan teman-teman mereka.

PERTANYAAN
1. Anak –anak adalah sebagai lengan lelah Saudara karena melakukan semua hukuman
pushups? (tidak, Pelatih mengambil hukuman kami dan melakukan push-ups) Wow!
Mengapa Pelatih akan mengambil hukuman saudara?
2. Dalam Alkitab karena dosa kita, hal-hal yang tidak menyenangkan Allah, kita telah menerima
hukuman (kematian). Siapa yang membayar hukuman saudara? (Yesus) Mengapa Yesus akan
membayar hukuman saudara?
3. Yesus terima kasih karena sangat mencintaiku sehingga Engkau mati di bagiku, Engkau
menerima hukumanku. Anak-anak diam sejenak dan pikirkan betapa Yesus sangat
menyayangimu. (Diam) Yesus tolong ampuni aku atas dosa-dosaku. Saya ingin bertobat
dan berbalik dari dosa-dosa saya. Yesus, silakan menjadi Juruselamatku. Yesus, bagaimana
kehidupan saya dapat menunjukkan Anugerah, kebenaran, dan keadilan? (Diam) Yesus
terima kasih karena menjadikan saya salah satu dari anak-anak Tuhan. Roh Kudus bersinar
melalui saya dengan segala cara dan setiap hari!
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P en g a r u h
LEMBAR KERJA

	Dapatkah kamu mengingat baris ke delapan dari doa PENGARUH, dan menuliskan dibawah ini?



Isi bagian yang kosong.
Yohanes 1:14: “Kita telah melihat ________________, yaitu __________yang ________
sebagai________________, penuh_______________dan ____________.”

	Sudahkah Saudara menyambut seseorang yang baru di sekolah, gereja, atau lingkungan
Saudara? Jika demikian, bagikan waktu Saudara menyambut orang itu. Jika tidak, bagaimana
dengan mencobanya? Semakin banyak Saudara melakukannya, semakin mudah!
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Dapatkah Saudara memikirkan saat Saudara dapat memengaruhi atau membujuk seseorang
untuk melakukan hal yang benar dalam situasi yang sulit? Jika demikian, bagikan bagaimana
orang itu merespons bantuan Saudara.

WAKTU MERESPON:

	Tanyakan kepada Tuhan dan dengarkan saat Saudara menjawab pertanyaan. Dapatkah Saudara
memikirkan beberapa cara yang dapat Allah gunakan untuk menjangkau orang-orang di sekitar
Saudara? Mungkin memulai kelompok doa di gereja? Mungkin mengundang beberapa teman
ke gereja yang biasanya tidak pergi ke gereja? Menyambut tetangga baru atau anak baru di
kelasmu?

P en g a r u h
Ini
Saya ingin menjadi agen kebenaran Mu!
SAYA LAKUKAN, SAYA LAKUKAN!
Saya ingin mengucapkan kata-kata anugerah Mu!
SAYA LAKUKAN, SAYA LAKUKAN!
Saya ingin menunjukkan keadilan Mu dalam hidup saya setiap hari!
SAYA LAKUKAN, SAYA LAKUKAN!
Saya ingin membantu mereka yang tersesat!
SAYA LAKUKAN, SAYA LAKUKAN!
Saya ingin membantu mereka yang tidak punya banyak!
SAYA LAKUKAN, SAYA LAKUKAN!
Saya ingin membantu mereka yang terabaikan!
SAYA LAKUKAN, SAYA LAKUKAN!
Saya ingin menjadi agen Kasih Mu!
Guru memimpin dengan membaca kata-kata dalam warna hitam, dan anak-anak
mengikuti dengan jawaban dalam warna biru. Setelah itu, doronglah siswa untuk
menulis rap mereka sendiri dalam sebuah kelompok, lalu menuliskan apa yang
sudah mereka diskusikan di papan tulis. Perhatikan semangat yang terbangun
saat anak-anak menyanyi (RAP) yang baru saja mereka tulis!
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Saul dari Tarsus menjadi Paulus • Kisah Para Rasul 9:1-22

Pakai saya untuk kemuliaan
Mu dan untuk mengundang
orang lain mengikuti Mu.

MATIUS 28:19
Karena itu pergilah, jadikanlah semua
bangsa murid-Ku dan baptislah mereka
dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
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Pemuridan
DAPATKAH KAMU MENGATAKANNYA?
Pakai saya untuk kemuliaan Mu dan untuk mengundang
orang lain mengikuti Mu.
–––––
MATIUS 28:19

Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama
Bapa dan Anak dan Roh Kudus.

Apa itu
mu rid?

Apa itu
ri?
misiona

Yohanes 17:4-5
Roma 10:13-17
Kolose 3:17
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Pemuridan
“DOA POPCORN”
SESI ISTIRAHAT
Pimpin anak-anak dalam waktu doa sekali lagi dengan berdoa “Pakailah saya
untuk kemuliaan Mu dan untuk mengundang orang lain untuk mengikuti
Mu.” Mintalah anak-anak mengulangi doa. Mintalah anak-anak untuk berdoa
satu kalimat doa yang mengungkapkan keinginan mereka untuk dipakai
bagi kemuliaan dan keberanian Allah dalam mengundang orang lain untuk
mengikuti Yesus. Mereka dapat meneriakkan nama-nama Tuhan atau sifatsifatnya sebagaimana dibagikan dalam Contoh Pelajaran.

BICARAKAN!
• M
 isionaris adalah mereka yang telah dipanggil oleh Allah untuk
mengajar Injil Yesus Kristus.
• S
 ering kali itu berarti bepergian ke negara yang jauh dan belajar
bahasa dan budaya baru. Ini adalah kehidupan pengorbanan dan
pengabdian kepada Tuhan.
• Y
 esus ingin kita semua menjadi misionaris di mana pun kita tinggal
dan menjadi terang-Nya di sekolah dan di rumah.
Saudara mungkin ingin memulai dengan meminta anak-anak
membagikan kisah-kisah misionaris dari gereja mereka atau dari
mereka yang mereka kenal di seluruh dunia. Imbaulah mereka untuk
berbicara tentang cara mereka dapat membagikan tentang Yesus
dengan keluarga dan teman-teman mereka.
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Pemuridan
DAPATKAH KAMU MENDENGARNYA?
Saul Dari Tarsus Menjadi Paulus, Seorang Rasul Yesus Kristus (Kisah Para Rasul 9:1-22)

P

aulus, yang dulu membenci dan memusuhi Kristus dan para pengikutnya, menjadi
salah satu pemimpin terpenting Gereja mula-mula dan seorang misionaris Injil. Itu
terjadi suatu hari ketika Saulus (sebelum namanya diganti menjadi Paulus) sedang
berjalan di jalan menuju Damaskus. Cahaya yang sangat
terang dari surga menyebabkannya jatuh ke tanah.
Itu membuatnya buta. Saulus mendengar suara
berkata, “Saulus, mengapa kamu menganiaya
Aku?” “Siapakah kamu, Tuhan?” Tanya Saulus.
“Aku adalah Yesus, yang kamu aniaya.” Saulus
takut dan gemetar. Selama tiga hari dia tidak
bisa melihat. Selama tiga hari dia tidak mau
makan atau minum. Seorang pria saleh
bernama Ananias disuruh oleh Tuhan untuk
pergi dan menemukan Saulus. “Ananias,
aku ingin kamu mengembalikan penglihatan
Saulus. Saya telah memilih dia untuk menjadi
seorang misionaris. ”Ini tidak masuk akal bagi
Ananias. Dia telah mendengar semua hal buruk
yang Saulus lakukan terhadap orang Kristen, tetapi
Ananias menaati Allah. Allah menyembuhkan Saulus,
dan Saulus mulai berkhotbah dan mengajar tentang Yesus ke mana pun ia pergi.
Banyak yang menjadi pengikut Yesus. Nama Saulus kemudian diubah menjadi Paulus.
Alkitab dipenuhi dengan ajaran dan surat-surat Paulus kepada gereja-gereja. Dia
membalikkan dunia untuk Yesus, memberi Tuhan semua kemuliaan dan mengajar
orang lain untuk melakukan hal yang sama.

DAPATKAH ENGKAU MELAKUKANNYA?
•	
Putuskan dalam hati saudara bahwa apa pun yang saudara lakukan, saudara akan
lakukan untuk kemuliaan Allah.
•	
Kenalilah bakat dan kemampuan saudara yang berasal dari Tuhan.
•	
Biarkan semua yang Saudara lakukan menjadi pemberian yang indah kepada Yesus.
•	
Mohonlah supaya Tuhan membantu saudara tumbuh dengan berani dalam
mengundang orang lain untuk mengikutinya.
•	
Mintalah kepada Tuhan kesempatan untuk membagikan cintanya ke mana pun
saudara pergi.
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•	
Gunakan kreasi gerakan tangan Kristus untuk membagikan pesan Injil kepada
teman atau anggota keluarga. Kami akan menemukan ini menyenangkan dan mudah
dipelajari – Alat peraga yang bermanfaat. Halaman 109 dibelakang buku ini.

Pemuridan
MAINKAN!
Jaring
1. T unjukkan kepada pemain batasan tempat permainan akan dimainkan.
2. U ntuk keselamatan: Jika ada banyak pemain, bagilah mereka menjadi beberapa kelompok
dengan pemain termuda di satu area dan pemain tertua bermain di area lain.
3. P ENTING: Jelaskan bahwa permainan belum berakhir sampai SEMUA pemain tertangkap di
jaring.
4. P ENTING: Pilih pemain terkecil untuk menjadi “It.” Pilih satu pemain untuk menjadi “It.”
Pemain yang dipilih untuk menjadi “It” kemudian mengejar yang lain, mencoba untuk
“Menandai” salah satu dari mereka (menyentuh mereka dengan satu tangan) sementara
pemain lain mencoba melarikan diri.
5. S etelah pemain “It” memberi tanda pada pemain lain, kedua pemain kini “It,” dan kedua
pemain berpegangan tangan seperti “Jaring.”
6. S etiap pemain baru yang ditandai bergabung dengan “Jaring “ - pemain berpegangan tangan
dalam antrean panjang.
7. Terus bermain sampai “Jaring” menangkap SEMUA pemain.
8. L anjutkan bermain lebih banyak putaran sesuai waktu, setiap kali dengan pemain kecil
sebagai pemain pertama adalah “Ini.”
• Kebernaran Sejati dalam hubungannya dengan kehidupan sehari-hari: Satu pemain mulai dengan

hanya menangkap satu pemain, kemudian jaring tumbuh lebih besar dan menangkap lebih banyak
pada satu waktu, sampai akhirnya SEMUA tertangkap di jaring. Pengambilan murid dimulai dengan
memuridkan hanya satu orang dan kemudian memperbanyak orang!

PERTANYAAN
1. Dalam permainan, berapa banyak anak yang harus ditangkap di jaring agar permainan
berakhir, tiga atau empat? (semuanya!) Tunggu, bagaimana seorang pemain sendirian
menangkap semua orang di jaring? (dimulai dengan satu pemain kemudian dikalikan
dengan cepat)
2. Dalam Alkitab apa yang Yesus minta agar dilakukan oleh para pengikutnya, para murid?
Apakah Yesus memberi tahu murid-muridnya untuk memuridkan hanya satu bangsa?
(tidak, semua bangsa!)
3. Yesus terkasih, aku ingin menaatimu dengan memuridkan semua bangsa. Saya dapat
mulai sekarang hari ini dengan berdoa untuk semua bangsa dan dengan memberi tahu
semua orang yang saya kenal tentang Yesus. Tuhan tunjukkan kepada saya sekarang siapa
orang-orang yang ingin saya dorong untuk mengikuti Mu. (Diam) Yesus mengajari saya
cara menjadi murid yang baik.
©2018 The Prayer Covenant for Children/Games provided by GameLife77.com. All rights reserved.
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Pemuridan
LEMBAR KERJA

	Kamu hampir selesai! Dapatkah kamu mengingat baris ke Sembilan dari doa, PEMURIDAN,
dan menuliskannya dibawah ini?



Isi bagian yang kosong.
Matius 28:19: “karena itu _________________ dan jadikan ______________ semua
bangsa __________ dan baptislah mereka ______________dan ____________
dan Roh ____________.”



Apa itu misionari?

	Bagaimana saudara atau saya dapat menjadi misionaris dan memiliki murid, bahkan
dilingkungan kita sendiri?



WAKTU MERESPON:

	Sebutkan satu orang yang saudara kenal yang tidak mengenal Yesus. Tuliskan nama mereka di
kartu dan komitlah untuk mendoakan mereka setiap hari. Ingatlah Tuhan dapat menggunakan
Saudara untuk memberi tahu orang lain tentang kasihNya!
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Pemuridan
Ini
Saya benar-benar ingin memiliki hati Tuhan untuk mencintai
YA, YA!
Saya ingin memiliki hati Tuhan untuk melayani
YA, YA!
Saya tahu Tuhan dapat menggunakan saya sebagai anak kecilnya
YA, YA!
Untuk berbagi kisah cintanya yang tak berkesudahan
YA, YA!
Saya ingin pergi dan memuridkan dalam nama Yesus
YA, YA!
Maukah kamu membantu saya melakukan hal yang sama?
YA, YA!

Guru memimpin dengan membaca kata-kata dalam warna hitam, dan anak-anak
mengikuti dengan jawaban dalam warna biru. Setelah itu, doronglah siswa untuk
menulis rap mereka sendiri dalam sebuah kelompok, lalu menuliskan apa yang
sudah mereka diskusikan di papan tulis. Perhatikan semangat yang terbangun
saat anak-anak menyanyi (RAP) yang baru saja mereka tulis!
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Bartimaeus Yang Buta • Markus 10:46-52

Dalam nama Tuhan Yesus
saya berdoa. Amin.

FILIPI 2:9
Itulah sebabnya, Allah sangat
meninggikan Dia dan mengaruniakan
kepada-Nya nama di atas segala nama.
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Otoritas
DAPATKAH KAMU MENGATAKANNYA?
Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin.
–––––
FILIPI 2:9

Itulah sebabnya, Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepada-Nya nama di atas
segala nama.
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Matius 28:18
Yohanes 14:13
Kisah Para Rasul 4:12
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Otoritas
“DOA POPCORN”
SESI ISTIRAHAT
Pimpin anak-anak dalam waktu doa dengan mendorong mereka untuk
berdoa satu kalimat dengan permintaan dalam nama Yesus. Ini bisa untuk
penyembuhan bagi diri mereka sendiri atau orang yang dicintai, atau mungkin
untuk membantu mereka tumbuh dalam cinta atau untuk digunakan oleh
Tuhan dengan cara yang istimewa. Mereka dapat meneriakkan nama-nama
Tuhan atau sifat-sifatnya sebagaimana dibagikan dalam Contoh Pelajaran.

BICARAKAN!
• A
 lkitab mengatakan, “semua otoritas telah diberikan kepada Ku disurga
dan dibumi.” Ketika kita berdoa dalam nama Yesus kita memiliki otoritas.
• Ini menimbulkan pertanyaan: Apakah Allah menjawab semua doa kita
seperti yang kita inginkan jika kita berdoa dalam nama Yesus? Apakah ini
berarti Tuhan akan memberi saya semua yang saya inginkan?
• D
 oa kita harus fokus pada hal-hal yang akan memuliakan Bapa kita di
surga dan yang akan memajukan kerajaan-Nya di bumi.
Mintalah anak-anak membagikan secara terbuka tentang kehidupan doa
mereka. Sudahkah mereka mengalami jawaban atas doa mereka? Apakah
mereka merasa frustrasi karena merasa beberapa doa tidak dijawab seperti
yang mereka harapkan atau tidak sama sekali?
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Otoritas
DAPATKAH KAMU MENDENGARNYA?
Bartimaeus Yang Buta (Markus 10:46-52)

B

artimeus yang buta, dan dia adalah seorang pengemis yang tinggal di jalanan
Yerikho. Dia tahu tentang Yesus dan perbuatannya yang luar biasa. Dia
mendengar tentang bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit, orang buta
dan mereka yang tidak bisa berjalan. Bartimeus ingin
Yesus menyembuhkannya juga. Dia menangis,
“Yesus, Tuan, kasihanilah aku! Kasihanilah
saya! ”Orang-orang di sekitar Bartimeus tidak
baik. Mereka berteriak, “Oh, diam!” Tetapi
Bartimeus mengabaikan mereka dan terus
memanggil Yesus. Yesus mendengarnya dan
berkata, “Bawa dia ke saya.” Kerumunan
berkata, “Bergembiralah! Dia memanggilmu!
”Melempar alas duduknya, Bartimeus
melompat berdiri dan pergi menemui
Yesus. “Apa yang kamu inginkan?” Tanya
Yesus. Bartimeus menjawab, “Aku ingin
melihat!” Yesus menjawab, “Imanmu telah
menyembuhkanmu.” Bartimeus percaya bahwa
Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkan orang. Ya,
kamu bisa bayangkan betapa bahagianya Bartimeus ketika akhirnya
bisa melihat. Dan dapatkah kamu bayangkan bagaimana rasanya membuka mata
dan melihat Yesus? Dia tidak pernah sama setelah itu. Dia mulai mengikuti Yesus,
memberi tahu semua orang tentang hal-hal indah yang Dia lakukan.

DAPATKAH ENGKAU MELAKUKANNYA?
• Fokuskan doamu pada hal-hal yang menyenangkan Yesus
• Berdoa dalam nama Yesus, untuk kebijaksanan dan pimpinan
• Berdoa dalam nama Yesus untuk kesehatan dan kekuatan.
• Percaya dalam hati mu untuk kuasa dalam nama Yesus
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Otoritas
MAINKAN!
“OK Pelatih!”
1. Jelaskan kepada para pemain bahwa Saudara adalah pelatih permainan dan saudara akan
menantang para pemain dalam permainan ini.
2. Pemain berdiri bahu-membahu dalam dua garis yang berbeda saling berhadapan - cukup dekat
untuk menyentuh lengan yang terentang. Satu pemain pada suatu waktu akan berlari dari depan
garis ke ujung, di antara lengan yang terentang.
3. Kedengarannya mudah? Pemain harus menjalankan penutup mata (kain penutup mata, atau
tiga kaus kaki diikat bersama, atau pemain hanya diminta untuk menutup matanya).
4. PENTING UNTUK PELATIH: Satu pelatih berdiri di ujung garis untuk menghentikan para pemain
ketika mereka selesai. Penting: Ini adalah tanggung jawab pelatih untuk keselamatan semua
pemain.
5.PENTING UNTUK PEMAIN: : Pastikan para pemain yang berdiri di garis mengerti bahwa jika
pemain berlari di luar jalur, mereka harus membimbing mereka dengan lembut dengan tangan
masuk ke garis.
6. Satu pemain pada suatu waktu dipilih untuk berlari di antara dua garis dari awal hingga akhir.
• Kebernaran Sejati dalam hubungannya dengan kehidupan sehari-hari: Para pemain mendengarkan

dan menaati pelatih karena mereka memercayai pelatih — kita semua mendengarkan “pelatih” kita.
Bahkan lebih banyak orang yang percaya kepada Yesus harus percaya, mendengarkan dan mematuhi
Yesus karena dia memiliki semua otoritas!

PERTANYAAN
1. Dalam permainan ini, apakah Saudara merasa sulit untuk memercayai pelatih Saudara ketika
pelatih saudara menyuruh berlari dengan mata tertutup? Mengapa Saudara mendengarkan
pelatih Saudara; mengapa atlet mendengarkan pelatih mereka? (Pelatih memiliki lebih banyak
pengalaman, pelatih ingin saya menang, pelatih memiliki buku pedoman, dan pelatih memiliki
perspektif yang lebih baik)
2. Karena Allah menciptakan segala sesuatu dan mengendalikan segala sesuatu, dan putra
Allah, Yesus, adalah Raja segala raja, menurut Saudara seberapa banyak kekuatan yang
tersedia ketika kita meminta dan berdoa untuk sesuatu sesuai dengan kehendak Allah atas
nama Yesus? (semua daya tersedia)
3. Tuhan berterima kasih karena mengirim Yesus ke bumi, terima kasih bahwa Tuhan
mengizinkan saya, menjadi salah satu anak Mu, untuk berdoa dalam nama Yesus. Tuhan saya
mengandalkan, percaya dan bergantung pada Roh Kudus untuk membimbing saya. Tuhan
bagaimana Engkau menggunakan hidup saya untuk membawa kemuliaanMu? (Diam) Saya
menanyakan ini dalam nama Yesus.
©2018 The Prayer Covenant for Children/Games provided by GameLife77.com. All rights reserved.
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Otoritas
LEMBAR KERJA

	Selamat! Kamu berhasil sampai pada baris terakhir doa, OTORITAS! Dapatkah kamu
menuliskan dibawah ini?



Isi bagian yang kosong.
Filipi 2:9: “Itulah sebabnya Allah_______________sangat ___________dan ___________
nama_________ segala ______________.”

	Dalam memikirkan kisah Alkitab hari ini, menurut Saudara mengapa Bartimeus disembuhkan
oleh Yesus? Jika Yesus mendengar Bartimeus, dapatkah dia juga mendengarmu? Dan jika
Yesus mendengarmu, bisakah dia menjawab doamu seperti dia menjawab Bartimeus?
Jawabannya iya’! saudara dapat meminta Tuhan untuk menjadi penyembuhan , untuk
kekuatan, atau untuk bantuan untuk diri sendiri dan orang lain, karena Tuhan mendengar dan
menjawab doa!



WAKTU MERESPON:

	Buat Kotak Permintaan Doa. Saudara dapat menggunakan kotak apa saja: kotak sepatu, atau
kotak kardus polos dengan ukuran berapa pun yang saudara pilih. Saudara dapat menghias
kotak itu dengan kertas kado, atau stiker atau cukup menulis kata-kata: KOTAK DOA SAYA.
Tuliskan permintaan doa Saudara dan simpan di dalam kotak sambil mengingat untuk berdoa
setiap hari. Ketika Tuhan menjawab doa-doa saudara, pastikan untuk menuliskannya juga dan
selalu berterima kasih padanya karena mendengar dan menjawab doa-doa saudara!
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Otoritas
Ini
Yesus adalah nama diatas segala nama!
AMIN! AMIN!
Dalam namaTuhan Yesus kami menemukan kebenaran dan kuasa!
AMIN! AMIN!
Dalam nama Tuhan Yesus kami menemukan kesembuhan dan kekuatan!
AMIN! AMIN!
Dalam namaTuhanYesus kami menemukan pengharapan dan sukacita!
AMIN! AMIN!
Dalam nama Tuhan Yesus kami menemukan anugerah dan perdamaian!
AMIN! AMIN!
Dalam nama Tuhan Yesus kami menemukan kasih yang sempurna!
AMIN! AMIN!

Guru memimpin dengan membaca kata-kata dalam warna hitam, dan anak-anak
mengikuti dengan jawaban dalam warna biru. Setelah itu, doronglah siswa untuk
menulis rap mereka sendiri dalam sebuah kelompok, lalu menuliskan apa yang
sudah mereka diskusikan di papan tulis. Perhatikan semangat yang terbangun
saat anak-anak menyanyi (RAP) yang baru saja mereka tulis!
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1. Pada mulanya Allah menciptakan
dunia yang sempurna.

2. Dosa menghancurkan dunia
Tuhan yang sempurna.

3. Hukuman dosa adalah
maut.

4. Anak Allah, Yesus
membayar hukuman dosa

5. Yesus adalah satu-satu nya
manusia yang sempurna

6. Yesus mati

7. Yesus dikuburkan

8. Yesus bangkit dari kematian
ke kehidupan.

9. karena Yesus mati untuk
dosa-dosa mu.

10. Sekarang Yesus menawarkan
kepada mu hadiah hidupkekal.

11. Apakah kamu suka dengan
hadiah ini?

12. Dengan iman minta Yesus
menjadi Juru Selamat mu.

13. Pergi beritakan kepada
semua orang kabar baik ini!
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Berikut adalah cara sederhana bagi anak-anak untuk membagikan pesan
Injil menggunakan gerakan tangan. Silakan ikuti setiap diagram di bawah ini
dan lihat betapa menyenangkan dan mudahnya berbagi dengan teman dan
keluarga Saudara! Ini adalah alat yang hebat yang berhubungan baik dengan
doa Pemuridan, “Pakai saya untuk kemuliaan Mu dan untuk mengundang
orang lain untuk mengikuti Mu.”
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Sumber daya Perjanjian Pendoa untuk Anak-Anak
Online untuk menjelajahi dan mencoba buku kami,
brosur, kartu doa, buku mewarnai dan video training
gratis, audio dan dapat diunduh sumber daya lainnya.

theprayercovenant.org/children

VISION: To see an awakening to the supremacy of Jesus Christ throughout His world.
MISSION: Leading children and adults to follow Jesus through the power of the prayer covenant.
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Berserulah kepada-Ku, maka Aku akan menjawab engkau dan akan
memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, 111
yakni hal-hal yang tidak kauketahui. –Yeremia 33: 3

