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Selamat Datang di CeritaANAK & KlubCerita 
 

 

Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu; dan 

akan memberitakan keperkasaan-Mu. Mazmur 145:4 (TB) 

 

Suatu sukacita karena anda memutuskan untuk menjangkau dan memuridkan anak-anak dalam komunitas anda 

melalui film Yesus. Film ini telah memberikan dampak bagi jutaan orang diseluruh dunia dan sekarang versi anak-

anak sudah diedarkan. 
 

Materi dan pelajaran dalam manual ini merupakan bagian dari strategi yang disebut CeritaANAK yang 

memperlengkapi para pemimpin menciptakan lingkungan dimana anak dapat mengalami perjumpaan dengan 

Yesus. Kami percaya bahwa apa yang akan anda temukan disini akan mentransformasi cara anda mengajarkan 

Alkitab, dan melalui Firman dan Roh-Nya yang Kudus, akan mengubah hidup anda juga. Anak-anak akan menjadi 

saksi dan peserta yang aktif dalam Cerita Tuhan dan bukan hanya seorang pengamat saja. CeritaANAK 

mengandalkan cara mengajar Yesus; bercerita, berbagi pengalaman secara interaktif dan diskusi yang bermakna. 
 

Strategi ini sangat menarik untuk dipelajari, dan sangat mudah digunakan juga dibagikan kepada orang lain. Para 

pemimpin diajarkan untuk lebih banyak mendengar daripada menggurui…mendengarkan Roh Kudus dan 

tanggapan dari anak-anak, mendorong anak untuk mendengarkan juga dan mentaati suara Tuhan. Pertanyaan-

pertanyaan dan interaksi yang diajukan oleh para pemimpin bukan hanya sebagai bahan pembelajaran, tetapi 

merupakan sarana bagi Roh Kudus untuk mengubah hati dan pikiran. CeritaANAK adalah tentang Allah 

mengubahkan hidup, keluarga dan sudah tentu sebuah komunitas melalui kisah dan Roh-Nya. 
 
 

 

INTISARI  
 
Terdapat beberapa hal yang akan anda temui dalam setiap aspek dari CeritaANAK, entah anda melatih para 

pemimpin atau memimpin sekelompok anak. Kami ingin menciptakan lingkungan dimana anak belajar tentang: 

siapa Tuhan itu, siapa mereka (tujuan dan nilai mereka) dan cara untuk membangun hubungan dengan Yesus 

secara nyata dan pribadi. Kami percaya hal-hal tersebut akan terjadi ketika hal-hal penting berikut dilakukan: 
 

• Berpusat pada Alkitab: Inti dari setiap pembelajaran, baik saat mengajar anak dan melatih para pemimpin, 

adalah cerita Alkitab. Segala hal akan terus menerus kembali pada cerita dan penemuan tentang siapa Allah 

itu dan cara untuk mengikuti-Nya. 
 
• Menyenangkan: Kami ingin kebenaran-kebenaran ini melekat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari 

kehidupan anak sehari-hari. Agar hal tersebut bisa terwujud dan anak mau terlibat, kebenaran harus 

disampaikan dengan cara yang menyenangkan. Ketika ada sukacita dan kegembiraan, anak-anak akan tertarik 

untuk datang, kembali lagi dan bahkan mengajak kawan-kawan mereka. 
 
• Pemberdayaan: CeritaANAK sangat sederhana dan praktis. Para pemimpin dapat mengajarkan cara 

menggunakannya kepada yang lain dan anak dimampukan untuk menceritakan kembali kepada keluarga dan 

kawan-kawan mereka. 
 
• Membangun hubungan: Segala sesuatu untuk mendekatkan anak kepada Yesus, hubungan yang signifikan 

merupakan hal terpenting yang dibutuhkan. Bukan hanya tentang mengajari anak-anak, tetapi juga untuk 

mengenal anak-anak dan hal-hal yang menguasai hati dan jiwa mereka. 
 
• Bimbingan Roh Kudus: Yesus berjanji bahwa hanya Roh Kudus yang akan mengungkapkan semua 

pengajaran yang Yesus sampaikan. Hanya Roh Kudus yang dapat merubah hidup seseorang. Kita perlu 

mendengar dan bergerak sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. 
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KlubCerita  

 

Merupakan lingkungan, seperti yang diciptakan Yesus, dimana anak merasa diterima, 

dikasihi, dan diberkati oleh para pemimpin dan terutama oleh Allah sendiri. 

 

KlubCerita merupakan tempat dimana anak-anak dengan sukacita dan leluasa menceritakan semua yang 

mereka pelajari dan alami; tempat dimana kehadiran Allah sangat nyata dan jelas. Anak-anak tidak hanya 

belajar dari buku, tetapi juga dengan membangun hubungan. Tempat dimana anak merasa aman, dikenal dan 

diterima juga memperlakukan orang lain dengan cara yang sama. KlubCerita juga merupakan tempat yang 

aman bagi orang tua dan para pemimpin untuk belajar dan berkembang dalam membimbing anak-anak secara 

rohani – tempat dimana setiap orang terus menerus diperlengkapi dan dimotivasi. 
 

KlubCerita dapat mengadakan pertemuan dimana dan kapan saja ditempat yang paling mudah dijangkau 

bahkan para pemimpin dapat menamai sesuai dengan nama mereka. Hal yang menjadikan KlubCerita 

berbeda adalah penerapan dari 5 Intisarinya. Di KlubCerita, cerita Alkitab disampaikan secara menyenangkan, 

kreatif, juga tepat secara Alkitabiah. Meskipun penting untuk menyampaikan cerita Tuhan, namun itu tidaklah 

cukup. KlubCerita juga tentang mendengarkan – mendengarkan Roh Kudus juga anak-anak yang 

menyampaikan tentang bagaimana Roh Kudus telah menguasai hati mereka. 

 

Metode yang digunakan untuk menyampaikan dan menuturkan kembali cerita Tuhan yang diikuti 

dengan pertanyaan-pertanyaan merupakan cara agar Roh Kudus dapat bekerja dalam hati anak-anak. 

Dengan demikian, anak mengingat apa yang mereka dengar dan pelajari dan menjadikannya sebuah proses 

penemuan, yang membawa perubahan hidup yang sejati. Pertanyaan yang diajukan oleh para pemimpin 

bukan sekedar pengingat tetapi membawa perubahan dalam hati dan pikiran, yang aplikasinya dapat dilihat 

dalam kehidupan nyata. Menumbuhkembangkan lingkungan yang seperti ini memberikan kesempatan bagi 

para pemimpin untuk menindaklanjuti hal-hal yang telah diajarkan dan dinyatakan oleh Roh Kudus. 
 
 

Sebelum kita melihat pelajaran yang sebenarnya, kami ingin menyampaikan secara singkat elemen-elemen 

yang berbeda dari pelajaran CeritaANAK dan KlubCerita. Tiga halaman kedepan dibuat untuk menguraikan 

dan mendeskripsikan perbedaan-perbedaan tersebut – masing-masing memiliki tujuan yang berbeda untuk 

melibatkan anak dalam Alkitab, antara satu dengan yang lain dan dengan Allah sendiri. 

 

Untuk informasi lebih lanjut tentang Kids Around the World, silahkan kunjungi katw.net 
 

Untuk informasi khusus tentang CeritaAnak, silahkan kunjungi katw.net/kidstory 

 

Jadi, Selamat Datang!! Kami berdoa Allah membukakan banyak pintu sehingga anda dapat berdampak bagi 

anak-anak melalui perubahan yang dari Allah, dari cerita tentang kisah-Nya juga pekerjaan Roh Kudus. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://katw.net/
http://katw.net/kidstory
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Format Pembelajaran CeritaANAK 

 
 

 

 

 
Pembukaan: 

• Pilih pertanyaan atau aktifitas yang mendorong 

anak menceritakan kehidupan pribadi mereka. 

• Jawaban yang diberikan harus membangkitkan 

emosi anak-anak. 

• Buat pertanyaan yang jawabannya lebih dari 

“Ya” atau “Tidak.” 

 

Latar Belakang: 

• Berikan arti dari kata-kata atau penjelasan lokasi 

geografis dan perbedaan budaya yang mungkin 

tidak diketahui oleh anak. 

• Jelaskan peristiwa penting yang terjadi sebelum 

cerita hari ini. 

• Tinjau konsep penting dari cerita sebelumnya 

jika ada. 

 

Menyampaikan cerita: 

• Bagi cerita kedalam 4 sampai 5 “bab.” 

• Libatkan anak dalam cerita. 

• Gunakan cara dramatis untuk mendorong 

pelibatan dan menjadikan cerita interaktif. 

Gunakan obyek visual untuk ditunjukkan kepada 

kelompok jika memungkinkan. 

• Buat panjang cerita yang sesuai dengan 

pembelajaran anak sehingga mereka bisa 

bercerita kepada orang lain lagi. 

 

Menuturkan kembali: 

• Minta anak menggunakan Alkitab untuk 

membaca dan menuturkan kembali cerita. 

• Pilih permainan atau aktifitas yang mendorong 

pelibatan anak-anak. 

 

Pertanyaan Temuan dan Respon: 

• Berdoa untuk pelajaran agar diskusi seturut 

dengan pimpinan Roh Kudus. 

• Gunakan pertanyaan yang menyentuh hati 

dan bukan kepala saja. 

Pembukaan tidak harus secara langsung 

berkaitan dengan cerita Alkitab tetapi buat 

anak-anak berpikir kearah tersebut. 

Anda tidak ingin terhenti saat menjelaskan 

cerita jadi pastikan untuk menyampaikannya 

di latar belakang. 

Sampaikan cerita seperti dalam Alkitab. 

Jangan tambahkan bahasa atau intepretasi 

anda sendiri.  

Buat menjadi hal yang dapat terus diingat tapi 

tetap jujur pada Firman Tuhan.  

Sangat penting bagi anak-anak untuk 

mengetahui bahwa cerita yang disampaikan 

berasal dari Alkitab dan cerita tersebut benar. 

Pastikan anak-anak tepat secara Alkitabiah 

saat menuturkan cerita kembali 

Ajak anak-anak mengingat dari fakta yang 

ada dalam cerita kepada apa yang telah Allah 

lakukan dalam hati dan hidup mereka.  

Kita ingin Roh Kudus berbicara pada setiap 

anaks tentang maksud khusus bagi masing-

masing. 
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Ide untuk Pelajaran CeritaANAK 

 
 

Bercerita: 

• Gunakan kostum atau peralatan. 
• Minta anak-anak untuk membuat efek suara (menggosok-gosok tangan untuk membuat suara hujan). 
• Berputarlah mengelilingi ruangan. Gunakan berbagai macam ekspresi wajah. 
• Sampaikan cerita sebagai Orang Pertama (seolah-olah anda adalah salah satu karakter dalam cerita). 

 

Menuturkan kembali: 

• Permainan: Kursi Musik. Orang yang berdiri karena tidak mendapatkan kursi menjadi orang pertama 

yang menceritakan bagian satu dari cerita. Ulangi sampai cerita selesai. 
• Seni: Papan iklan. Buat rancangan papan iklan pinggir jalan untuk menyampaikan cerita. 
• Drama: Berikan benda dan lihat berapa kali anak-anak menggunakan benda tersebut untuk bercerita. 
• Musik: Ciptakan sebuah lagu rap dari peristiwa utama cerita. 
• Menulis: Apa selanjutnya. Minta anak menuliskan apa yang Allah ingin mereka lakukan dari cerita 

yang mereka dengar. 

 

 

Pertanyaan Temuan & Respon: 
Pertanyaan untuk dipikirkan (Fakta-fakta) 

• Hal apa yang paling menarik dalam cerita? 
• Bayangkan kamu berada disana? Apa yang kamu dengar/lihat/cium/rasakan? 
• Apa yang diajarkan oleh Yesus/Allah dalam cerita tersebut? 
• Bagaimana Allah/Yesus merespon ketika… 
• Apa yang kita ketahui tentang seperti apakah Allah/Yesus itu? 
• Dalam hal apa karakter dalam cerita serupa atau berbeda? 
 

Pertanyaan untuk dilakukan (Aksi) 
• Apakah yang kamu dengar hari ini yang membuatmu berpikir bahwa kamu harus merubah hidupmu? 
• Setelah mendengarkan cerita, bagaimana kamu akan hidup dengan cara yang berbeda? 
• Dengan siapa kamu akan berbagi cerita minggu ini? 

• Menurut kamu, bagaimana Tuhan menginginkan kamu menjadi bagian dalam cerita-Nya? 
 

Pertanyaan untuk dirasakan (Perasaan) 

• Menurut kamu bagian mana yang terpenting dari cerita hari ini? 

• Bagaimana perasaanmu saat cerita yang disampaikan? 

• Menurut kamu apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh ________ dalam cerita ini? 

• Apa pendapatmu tentang Allah/Yesus sekarang? 

• Menurut kamu, mengapa Allah menuliskan cerita ini dalam Alkitab? 
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Format Contoh untuk ClubCerita 
 

Pembukaan: 

• Sapa anak-anak dan buat suasana dimana mereka 

merasa disambut 

• Pembukaan formal sesuai dengan jadwal klub 

• Doa 

 

Permainan: 

• Bersenang-senanglah! 

• Anak-anak dan para pemimpin saling berbaur, 

sehingga akan terbangun hubungan. 

• Pilih permainan dimana semua anak bisa terlibat. 

 

Kelompok Besar: 

• KonektorAnak: Anak berkumpul dalam kelompok 

kecil bersama dengan pemimpin mereka untuk 

berbagi cerita dari minggu itu termasuk tindak lanjut 

keputusan yang dibuat sebelumnya saat menjawab 

pertanyaan aksi. Pembukaan dapat dilakukan pada 

sesi ini atau dalam kelompok besar. 

• Penyembahan: Terhubung dengan Allah. 

• Menyampaikan latar belakang dan cerita Alkitab 

secara kreatif. 

• Meninjau cerita dan jika ada waktu menuturkan 

kembali satu cerita. 

 

Kelompok Kecil: 

• Menuturkan kembali cerita Alkitab menggunakan 

berbagai macam aktifitas setiap minggunya. 

• Tanyakan pertanyaan untuk dipikirkan, dilakukan 

dan dirasakan. 

• Tutup dengan doa dan berkat bagi anak-anak. 

 

Penutup: 

• Sukarelawan untuk menuturkan kembali cerita 

Alkitab. 

• Kalimat penutup, pengumuman, doa. 

• Menyapa orang tua. 

Pembukaan merupakan waktu anak 

berkumpul bersama, buat mereka merasa 

disambut dan terhubung dengan para 

pemimpin dan teman-teman mereka 

Anda ingin menciptakan lingkungan yang 

aman dimana anak-anak dapat bersenang-

senang, semua merasa terlibat dan mau 

mengajak teman-teman mereka. 

Pemuridan berlanjut karena interaksi personal 

dapat terjadi saat sesi KonektorAnak dan 

ditindaklanjuti dengan jawaban dari 

pertanyaan aksi sebelumnya. Cerita Alkitab 

disampaikan sehingga anak dapat 

membayangkan berada dalam cerita. 

Terdapat persamaan melalui interaksi 

kelompok kecil dan terhubung dengan Allah 

melalui penyembahan dan Firman-Nya 

Sesi untuk menunjukkan kasih dan keperdulian 

sambil memuridkan anak dengan Firman 

Tuhan dan sebagai respon terhadap pimpinan 

Roh Kudus 

Ajak untuk menutup pertemuan, ciptakan 

suasana antusias untuk kembali lagi dengan 

kesaksian dan membawa teman. 
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CeritaANAK 
 

Garis Besar Cerita Alkitab – Tahun A 
 

1. Allah Menciptakan Segala Sesuatunya – Kejadian 1:1, 3-5; 6-25 (Rangkuman), 26, 31; 

2:1-3 
 
2. Adam dan Hawa: Dosa yang Pertama – Kejadian 3:1-7 
 
3. Nuh Membangun Bahtera – Kejadian 6:17-22 
 
4. Nuh: Binatang Memasuki Bahtera – Kejadian 7:5-10 
 
5. Nuh: Pelangi Janji – Kejadian 9:8-15 
 
6. Menara Babel – Kejadian 11:1-9 
 
7. Musa: Seorang Bayi dalam Keranjang – Keluaran 2:1-10 
 
8. Musa dan Semak Duri yang Terbakar – Keluaran 3:1-12 
 
9. Musa Menyeberangi Laut Merah di Tanah yang Kering – Keluaran 14:21-31 
 
10. Musa Mengirimkan Mata-mata ke Tanah Perjanjian – Bilangan 13:25-33 
 
11. Yosua: Runtuhnya Tembok Yeriko – Joshua 6:8-16, 20 
 
12. Elisa: Naaman Disembuhkan – 2 Kings 5:9-15 
 
13. Penglihatan Yesaya Tentang Allah – Isaiah 6:1-8 
 
14. Kelahiran Yesus: Malaikat Mendatangi Maria – Lukas 1:26-38 
 
15. Masa Kanak-Kanak Yesus – Lukas 2:41-52 
 
16. Nikodemus Mengunjungi Yesus – Yohanes 3:1-8, 16-17 
 
17. Yesus: Cerita tentang Domba yang Hilang – Lukas 15:1-7 
 
18. Yesus Menyembuhkan Orang yang Lahir Buta – Yohanes 9:1-11 
 
19. Yesus menyembuhkan Anak Perempuan Yairus – Lukas 8:49-56 
 
20. Zakeus Ingin Melihat Yesus – Lukas 19:1-10 
 
21. Yesus memasuki Yerusalem dengan Sorak-sorai– Lukas 19:29b-41 
 
22. Yesus Terangkat ke Surga – Kisah Para Rasul 1:8-11; Lukas 24:52-53 
 
23. Yesus memilih Saul, Penganiaya-Nya – Kisah Para Rasul 9:3-18 
 
24. Tabitha Dibangkitkan Kembali – Kisah Para Rasul 9:36-42 

 
 
Lampiran: Kegiatan penuturan kembali, Pertanyaan untuk dipikirkan, dirasakan dan 

dilakukan, Silabus selama 4 Tahun. 
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Allah Menciptakan Segala Sesuatunya (1) 

Kejadian 1:1, 3-5; 6-25 
 

(rangkuman), 26, 31; 2:1-3  
 
 
 
 

① TINJAUAN LATAR BELAKANG 
Mungkin ini merupakan pertemuan kelompok 

anda di minggu pertama di tahun yang baru. 

Kenalilah masing – masing anak. Anda bisa 

memulainya dengan bercerita tentang diri 

anda. Apabila anda memiliki waktu sebelum 

kelas pertama dimulai, letakkanlah beberapa 

barang ke dalam sebuah kotak atau tas, yang 

nantinya akan membantu anda bercerita; 

benda-benda yang menceritakan tentang hal-

hal yang anda sukai dan yang memiliki 

kenangan semasa anda kecil. 

Alkitab adalah Firman Tuhan yang menceritakan 

tentang siapa Allah dan bagaimana kita hidup 

untuk Dia. Bagian awal Alkitab menceritakan 

tentang bagaimana Allah menciptakan segala 

sesuatunya; Allah berfirman dan segala 

sesuatunya tercipta. Semua dilakukan-Nya 

selama 6 hari dan pada hari ketujuh Dia 

beristirahat. 

CERITA ALKITAB 
② PEMBUKAAN Selama 6 hari, Allah menciptakan alam semesta 

beserta isinya: langit, daratan yang kering dan 

lautan, tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan 

pohon buah-buahan.  

Apa barang kesukaan yang pernah kamu buat 

sendiri? 

③ LATAR BELAKANG Dia menciptakan terang di langit, matahari dan 

bulan, dan bintang-bintang. Dia juga 

menciptakan segala macam ikan dan burung 

dan berbagai binatang, tak terkecuali binatang 

melata di tanah. Dan Allah berkata “Ini sangat 

baik.” 

④ CERITA ALKITAB 

⑤ MENUTURKAN KEMBALI 
Tinjauan cerita: Menceritakan ulang melalui 

pertanyaan, menambahkan dan memperbaiki 

jawaban-jawaban yang salah. 

Permainan menggunakan tali: Siapkan 

seutas tali dengan panjang 4,5m dan ikat 

kedua ujungnya. Minta anak-anak masuk 

kedalam lingkaran sambil masing-masing 

memegang tali tersebut. Mulai putar tali ke 

satu arah. Saat anda bilang “STOP”, anak 

yang terdekat dengan simpul tali menceritakan 

bagian cerita berikutnya. Lakukan ini hingga 

keseluruhan cerita diceritakan kembali. 
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⑥ PERTANYAAN CERITA ALKITAB (Bersambung) 
• Apa yang paling kamu sukai dari cerita 

Alkitab hari ini?  

• Dari semua yang Allah ciptakan, apa 

yang paling kamu sukai? Hal apa yang 

paling menakjubkan? 

• Jika kita diciptakan seturut dengan 

gambar Allah, bagaimana kita dapat 

serupa dengan Allah? Apakah yang 

membedakannya?  

• Saya heran, mengapa hanya kita satu-

satunya ciptaan yang diciptakan Allah 

seturut dengan gambarNya? 

• Bagaimana perasaanmu ketika 

diciptakan seturut dengan gambar dan 

rupa Allah?  

• Menurutmu, mengapa Tuhan 

menuliskan cerita ini di dalam Alkitab? 

• Hal yang saya pelajari tentang Allah 
hari ini bahwa Dia adalah _________ 

 

  
 

⑦ PERTANYAAN RESPON 

      PRIBADI 
• Menurutmu apa yang Roh Kudus 

inginkan untuk kamu lakukan dari 

pelajaran hari ini?  

• Dari pelajaran kita hari ini, menurutmu 

apa yang Allah minta dari kita?  

• Dengan siapakah kamu akan berbagi 
cerita minggu ini? 

 

 

 
 

 ⑧ DOA PENUTUP 

Allah Bapa, aku berdoa agar setiap anak-anak dapat melihat dan mengenal ciptaan-Mu lebih 

dekat lagi, dan melalui ciptaan-Mu, dapat mengenal-Mu!  
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Allah Menciptakan Segala Sesuatunya (2) 

Kejadian 1:1, 3-5; 6-25 
(rangkuman), 26, 31; 2:1-3  

 

 
 
 

① TINJAUAN LATAR BELAKANG 
● Perhatikan jika ada anak yang dapat 

menceritakan kembali cerita minggu 

lalu.  

● Siapa saja yang menceritakan tentang 

Penciptaan kepada orang lain? Minta 

mereka untuk menceritakan 

pengalamannya.  

● Bagaimana kamu merespon bimbingan 

Roh Kudus dari minggu lalu? 

Alkitab mengatakan bahwa pada mulanya, Allah 

berfirman dan Dia menciptakan segala 

sesuatunya. Kita tidak tahu kapan Allah 

menciptakan para malaikat, tetapi malaikat 

disebut-sebut di seluruh Alkitab. 

 

Mazmur 103:19-22 menuliskan tentang tugas 

mereka: malaikat bertugas untuk melayani dan 

menyembah Allah. Saat Allah meciptakan bumi, 

para malaikat sudah ada untuk menyembah dan 

memuji kebesaran Allah. 

 

CERITA ALKITAB 

Dengan cara yang sama selama 6 hari, Allah 

menciptakan alam semesta beserta isinya: 

langit, daratan yang kering dan lautan, tumbuh-

tumbuhan yang berbiji dan pohon buah-buahan. 

 

Dia menciptakan terang di langit, matahari dan 

bulan, dan bintang-bintang. Dia juga 

menciptakan segala macam ikan dan burung 

dan berbagai binatang, tak terkecuali binatang 

melata di tanah. Dan Allah berkata “Ini sangat 

baik.” 

② PEMBUKAAN 

Menurutmu hewan apakah yang paling lucu 

yang telah diciptakan Allah? 

③ LATAR BELAKANG 

④ CERITA ALKITAB 

⑤ MENUTURKAN KEMBALI 
Tinjauan cerita: Sampaikan kembali cerita 

sebelumnya melalui pertanyaan, tambahkan 

dan perbaiki jawaban-jawaban yang salah. 

Permainan berpasangan: Bagi anak-anak 

kedalam kelompok yang lebih kecil terdiri dari 

2-3 anak. Secara bergantian anak-anak 

menuturkan kembali cerita yang disampaikan. 

Apabila ada anak yang tidak dapat mengingat 

cerita berikutnya, anggota kelompok yang lain 

dapat membantu untuk melanjutkan. 
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⑥ PERTANYAAN CERITA ALKITAB (Bersambung) 
• Apa yang kamu suka dari cerita 

tersebut? 

• Dari pelajaran kita, seperti apakah Allah 

itu? 

• Saat cerita disampaikan apa yang kamu 

bayangkan? 

• Benda apa yang pernah kamu buat dan 

tidak akan pernah kamu sia-siakan? 

• Bagaimanakah perasaanmu 

mengetahui bahwa kamu adalah 

ciptaanNya yang istimewa? 

• Saya ingin tahu bagaimana Allah 

menginginkan kita berprilaku satu sama 

lain ketika kita diciptakan segambar dan 

serupa dengan Dia. 

• Menurutmu apakah yang terpenting 
bagi Allah? 

 

  
 

⑦ PERTANYAAN RESPON 

      PRIBADI 
• Dari pelajaran kita hari ini, menurutmu 

apa yang Roh Kudus minta dari kita?  

• Menurutmu, bagaimana Allah 

menginginkan kamu menjadi bagian 

dari cerita-Nya? 

 

 

 
 

 ⑧ DOA PENUTUP 

Terimakasih Tuhan telah memenuhi segala kebutuhan kami sehingga kami dapat mencintai 

segala sesuatu yang telah Engkau ciptakan di dunia ini. Mampukan kami agar dapat menjadi 

hamba-hambaMu yang baik dengan apa yang telah diberikan kepada kami.  
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Adam dan Hawa: 
Dosa yang Pertama (1) 

Kejadian 3:1-7 
 
 
 
 

① TINJAUAN LATAR BELAKANG 
● Perhatikan jika ada anak yang dapat 

menceritakan kembali cerita minggu 

lalu.  

● Siapa saja yang menceritakan tentang 

cerita sebelumnya kepada orang lain? 

Minta mereka untuk menceritakan 

pengalamannya.  

● Bagaimana kamu merespon bimbingan 

Roh Kudus dari minggu lalu? 

Minggu lalu kita membahas mengenai Allah 

menciptakan segala sesuatunya di dunia ini. 

Allah juga menciptakan para malaikat. 

 

Malaikat yang paling indah mencoba untuk 

berkuasa melebihi Allah, tetapi tidak ada yang 

lebih besar daripada Allah. Malaikat ini, Iblis, 

masih terus mencoba menggoda manusia 

supaya tidak mematuhi dan berpaling dari 

Tuhan. Mari kita lihat bagaimana ia 

melakukannya. 

 

CERITA ALKITAB 

Adapun ular adalah yang paling cerdik dari 

semua binatang liar yang diciptakan oleh Tuhan 

Allah. Pada suatu hari sang ular berkata kepada 

wanita itu, “Apakah Allah berfirman bahwa 

engkau tidak seharusnya memakan buah 

apapun dari pohon di taman ini?”  Wanita itu pun 

menjawab, “Kami diperbolehkan memakan 

buah-buahan dari taman ini. Tetapi Allah 

berfirman, ‘Janganlah kamu makan buah dari 

pohon yang berada ditengah taman. Jangan 

pula menyentuhnya atau kamu akan mati.’” 

 

Tetapi ular berkata pada wanita itu, “Kamu tidak 

akan mati. Allah mengetahui apabila kamu 

memakan buah dari pohon itu, kamu akan 

menjadi seperti Allah, tahu apa yang baik dan 

yang jahat.” Wanita itu memandang bahwa 

pohon itu sangat indah, buahnya pun sedap 

dimakan, dan akan menjadikannya bijak. Dia 

pun mengambil buah itu dan memakannya. Dia 

juga memberikan buah itu kepada suaminya 

yang bersama-sama dengannya, dan ia pun 

memakan nya.  

(cerita berlanjut dihalaman berikutnya) 

② PEMBUKAAN 

Ceritakan pengalamanmu ketika dibohongi 

atau membohongi orang lain. 

③ LATAR BELAKANG 

④ CERITA ALKITAB 

⑤ MENUTURKAN KEMBALI 
Tinjauan cerita: Sampaikan kembali cerita 

sebelumnya melalui pertanyaan, tambahkan 

dan perbaiki jawaban-jawaban yang salah. 

Permainan menggunakan bola: Saat anda 

mengatakan “MULAI”, anak-anak mengoper 

bola kepada anak-anak lain yang ada di dalam 

lingkaran sampai anda berkata “STOP”. Anak 

yang memegang bola harus menceritakan 

bagian berikutnya. Saat anda mengatakan 

“MULAI” anak-anak mulai mengoper bola 

kepada anak-anak lain sampai anda berkata 

“STOP”. Atau, anak-anak dapat melempar 

atau menggelindingkan bola kepada anak 

mana saja untuk meneruskan cerita. 
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⑥ PERTANYAAN CERITA ALKITAB (Bersambung) 
• Siapa saja tokoh-tokoh dalam cerita 

tersebut? 

• Dapatkah kamu bayangkan jika berada 

disana? Apa yang kamu lihat dan 

dengar saat cerita disampaikan? 

• Bagaiman perasaan kamu saat 

mendengarkan cerita tersebut? 

Bagaimana perasaanmu apabila kamu 

adalah Adam dan Hawa?  

• Apa yang kamu bayangkan ketika cerita 

disampaikan? Menurut kamu, 

bagaimana perasaan Adam dan Hawa? 

Bagaimana dengan Allah?  

• Jika kamu Adam dan Hawa, apa yang 

akan kamu lakukan dan bagaimana 

perasaan kamu? 

• Di jaman sekarang, dengan cara 

bagaima manusia tidak mentaati Allah? 

Menurut kamu bagaimana perasaan 

Allah? 

• Bagaimana cara kamu untuk mentaati 

perintah Allah? Apakah kamu pernah 

tidak mentaati Allah? 

Kemudian, seakan-akan mata mereka terbuka. 

Mereka menyadari bahwa mereka telanjang, 

dan mereka pun menjahitkan daun-daun ara 

dan membuat penutup untuk menutupi tubuh 

mereka. 

  
 

⑦ PERTANYAAN RESPON 

      PRIBADI 
• Dari pelajaran hari ini, menurut kamu 

apa yang ingin Roh Kudus sampaikan 

kepada kamu?  

• Respon apa yang akan kamu berikan 

pada Allah hari ini? 

 

 

 

 
 

 ⑧ DOA PENUTUP 

Allah, berkatilah kami untuk mengetahui apa yang baik dari yang jahat. Terima kasih karena 

tidak meninggalkan kami saat kami berbuat kesalahan.  
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Adam dan Hawa: 
Dosa yang Pertama (2) 

Kejadian 3:1-7 
 
 
 

 

① TINJAUAN LATAR BELAKANG 
● Perhatikan jika ada anak yang dapat 

menceritakan kembali cerita minggu 

lalu.  

● Siapa saja yang menceritakan tentang 

cerita sebelumnya kepada orang lain? 

Minta mereka untuk menceritakan 

pengalamannya.  

● Bagaimana kamu merespon bimbingan 

Roh Kudus dari minggu lalu? 

Allah memberikan pilihan kepada kita. Ia ingin 

kita mencintai dan mentaati-Nya karena kita 

menginginkannya – bukan karena diharuskan.  

 

Allah akan terus mencintai kita tetapi ada hal 

yang akan terjadi (konsekuensi) sebagai akibat 

dari pilihan yang kita buat. 

 

CERITA ALKITAB 

Adapun ular adalah yang paling cerdik dari 

semua binatang liar yang diciptakan oleh Tuhan 

Allah. Pada suatu hari sang ular berkata kepada 

wanita itu, “Apakah Allah berfirman bahwa 

engkau tidak seharusnya memakan buah 

apapun dari pohon di taman ini?”  Wanita itu pun 

menjawab, “Kami diperbolehkan memakan 

buah-buahan dari taman ini. Tetapi Allah 

berfirman, ‘Janganlah kamu makan buah dari 

pohon yang berada ditengah taman. Jangan 

pula menyentuhnya atau kamu akan mati.’” 

 

Tetapi ular berkata pada wanita itu, “Kamu tidak 

akan mati. Allah mengetahui apabila kamu 

memakan buah dari pohon itu, kamu akan 

menjadi seperti Allah, tahu apa yang baik dan 

yang jahat.” Wanita itu memandang bahwa 

pohon itu sangat indah, buahnya pun sedap 

dimakan, dan akan menjadikannya bijak. Dia 

pun mengambil buah itu dan memakannya. Dia 

juga memberikan buah itu kepada suaminya 

yang bersama-sama dengannya, dan ia pun 

memakannya.  

(cerita berlanjut dihalaman berikutnya) 

② PEMBUKAAN 

Ceritakan pengalamanmu ketika sesuatu yang 

sangat kamu sayangi rusak. 

③ LATAR BELAKANG 

④ CERITA ALKITAB 

⑤ MENUTURKAN KEMBALI 
Tinjauan cerita: Sampaikan kembali cerita 

sebelumnya melalui pertanyaan, tambahkan 

dan perbaiki jawaban-jawaban yang salah. 

Isyarat tangan: Lihat lagi cerita Alkitab dan 

minta kelompok untuk membuat isyarat tangan 

yang berbeda-beda yang akan membantu 

mereka mengingat setiap bagian dari cerita. 

Lanjutkan penuturan cerita kembali dengan 

menambahkan lebih banyak isyarat tangan 

hingga semua cerita disampaikan kembali. 
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⑥ PERTANYAAN CERITA ALKITAB (Bersambung) 
• Apa yang kamu sukai atau tidak sukai 

dari cerita hari ini? 

• Menurut kamu bagaimana reaksi dari 

tokoh-tokoh yang berbeda di dalam 

cerita? 

• Pilihan-pilihan apa yang telah mereka 

buat? Hal apalagi yang dapat mereka 

lakukan? Apa yang terjadi sebagai 

akibat dari pilihan yang mereka buat? 

• Apa yang kamu bayangkan ketika cerita 

disampaikan? Bagaimana perasaanmu 

saat mendengarkannya? 

• Dalam hal apakah kita menyerupai 

Adam dan Hawa? 

• Bagaimana reaksimu apabila kamu 

ketahuan tidak taat?  

• Menurutmu mengapa Allah menuliskan 

kisah ini dalam Alkitab? 

Kemudian, seakan-akan mata mereka terbuka. 

Mereka menyadari bahwa mereka telanjang, 

dan mereka pun menjahitkan daun-daun ara 

dan membuat penutup untuk menutupi tubuh 

mereka. 

  
 

⑦ PERTANYAAN RESPON 

      PRIBADI 
• Dari cerita hari ini, bagaimana kamu 

akan merubah hidupmu? 

• Apakah kamu perlu meminta 

pengampunan Allah? 

• Dengan siapakah kamu akan berbagi 

cerita minggu ini? 

 

 

 

 

 ⑧ DOA PENUTUP 

Tuhan, berkatilah setiap anak-anak agar mau mempercayai dan menaati-Mu.  
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Nuh Membangun Bahtera (1) 

Kejadian 6:17-22 
 
 
 
 
 

① TINJAUAN LATAR BELAKANG 
● Perhatikan jika ada anak yang dapat 

menceritakan kembali cerita minggu 

lalu.  

● Siapa saja yang menceritakan tentang 

cerita sebelumnya kepada orang lain? 

Minta mereka untuk menceritakan 

pengalamannya.  

● Bagaimana kamu merespon bimbingan 

Roh Kudus dari minggu lalu? 

Manusia yang Allah ciptakan terus berbuat 

kejahatan. Hal itu menghancurkan hati Allah. 

Adalah seorang benar dan yang selalu mentaati 

Allah, namanya Nuh.  

 

Allah memutuskan untuk menyelamatkan Nuh, 

dan keluarganya dari banjir bandang yang hendak 

Ia datangkan. Allah pun secara jelas 

menyampaikan kepada Nuh bagaimana 

membangun bahtera yang akan 

menyelamatkannya dan binatang-binatang. 

 

CERITA ALKITAB 

“Aku akan mengirimkan air bah di bumi untuk 

menghancurkan segala makhluk yang hidup 

dibawah langit, termasuk semua yang bernafas. 

Semua yang ada di bumi akan mati.  

 

Tetapi Aku akan membuat perjanjian dengan 

kamu – kamu, anak lelakimu, istrimu, dan para 

istri anak-anak lelakimu semuanya akan masuk 

ke dalam bahtera. Kamu juga harus membawa 

dua dari semua makhluk hidup, laki-laki dan 

wanita.  

 

Jagalah agar mereka tetap tinggal bersamamu. 

Dua dari tiap-tiap burung, binatang, dan binatang 

melata akan mendatangimu untuk dijaga agar 

tetap hidup. Dan juga, kumpulkan semua jenis 

makanan dan simpanlah di dalam perahu sebagai 

makananmu dan para binatang.”  Nuh 

melaksanakan semua yang Allah perintahkan. 

  

② PEMBUKAAN 

Apakah kamu pernah melakukan sesuatu 

yang menyenangkan? 

③ LATAR BELAKANG 

④ CERITA ALKITAB 

⑤ MENUTURKAN KEMBALI 
Tinjauan cerita: Sampaikan kembali cerita 

sebelumnya melalui pertanyaan, tambahkan 

dan perbaiki jawaban-jawaban yang salah. 

Baris-berbaris (Line up): Mintalah anak-anak 

membuat barisan berdasarkan tinggi, umur, 

tanggal lahir, atau menurut abjad nama depan 

atau nama belakang. Orang pertama mulai 

bercerita tentang peristiwa awal dalam cerita 

tersebut. Orang kedua meneruskan dengan 

peristiwa selanjutnya. Begitu seterusnya 

hingga seluruh cerita dituturkan kembali. 
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⑥ PERTANYAAN CERITA ALKITAB (Bersambung) 
• Apa yang kamu sukai dari cerita hari 

ini? 

• Siapa sajakah tokoh-tokoh yang ada 

dalam cerita tersebut? 

• Pilihan apakah yang dibuat oleh Nuh? 

Adakah hal lain yang sebenarnya dapat 

dia lakukan? Apakah yang terjadi 

sebagai akibat dari pilihan yang dibuat 

oleh Nuh?  

• Hal apakah yang kamu bayangkan saat 

cerita disampaikan?  

a. Menurutmu bagaimana rasanya 

ketika Nuh mendengar firman Allah?  

b. Apakah kamu pernah mendengar 

Allah berfirman kepadamu? 

c. Jika Allah hendak berfirman kepada 

mu saat ini, apakah yang ingin kamu 

dengar? 

• Dengan cara bagaimana kamu telah 

mematuhi Allah minggu ini? 

• Apa yang diajarkan tentang hubungan 

kita dengan Allah melalui cerita ini? 

 

  
 

⑦ PERTANYAAN RESPON 

      PRIBADI 
• Dari pelajaran hari ini, apakah yang ingin 

Allah sampaikan kepada kamu?  

• Menurutmu, bagaimana Allah 

menginginkan kamu menjadi bagian 

dari cerita-Nya? 

 

 

 

 

 ⑧ DOA PENUTUP 

Berbicaralah kepada hatiku, Ya Allah, supaya kami tidak mengikuti dunia ini, tetapi memilih 

apa yang menyenangkan-Mu…  
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Nuh Membangun Bahtera (2) 
Kejadian 6:17-22 

 
 
 
 
 

① TINJAUAN LATAR BELAKANG 
● Perhatikan jika ada anak yang dapat 

menceritakan kembali cerita minggu 

lalu.  

● Siapa saja yang menceritakan tentang 

cerita sebelumnya kepada orang lain? 

Minta mereka untuk menceritakan 

pengalamannya.  

● Bagaimana kamu merespon bimbingan 

Roh Kudus dari minggu lalu? 

Allah sangat kecewa dan sedih melihat betapa 

jahatnya manusia memperlakukan sesamanya. Ia 

tidak menciptakan mereka untuk berbuat seperti 

itu.  

 

Allah memutuskan untuk memulai semuanya dari 

awal dengan satu orang bernama Nuh, dan 

keluarganya. Secara jelas, Allah memerintahkan 

Nuh bagaimana membangun bahtera yang akan 

menyelamatkannya dan binatang-binatang. 

 

CERITA ALKITAB 

“Aku akan mengirimkan air bah di bumi untuk 

menghancurkan segala makhluk yang hidup 

dibawah langit, termasuk semua yang bernafas. 

Semua yang ada di bumi akan mati.  

 

Tetapi Aku akan membuat perjanjian denganmu – 

kamu, anak lelakimu, istrimu, dan para istri anak-

anak lelakimu semuanya akan masuk ke dalam 

bahtera. Kamu juga harus membawa dua dari 

semua makhluk hidup, jantan dan betina.  

 

Jagalah agar mereka tetap tinggal bersamamu. 

Dua dari tiap-tiap burung, binatang, dan binatang 

melata akan mendatangimu untuk dijaga agar 

tetap hidup. Dan juga, kumpulkan semua jenis 

makanan dan simpanlah di dalam perahu sebagai 

makananmu dan para binatang.”  Nuh 

melaksanakan semua yang Allah perintahkan.  

② PEMBUKAAN 

Dapatkah kamu mengingat satu peristiwa saat 

semua orang melakukan satu hal tetapi kamu 

ingin melakukan hal yang lain? Bagaimana 

perasaan kamu? 

③ LATAR BELAKANG 

④ CERITA ALKITAB 

⑤ MENUTURKAN KEMBALI 
Tinjauan cerita: Sampaikan kembali cerita 

sebelumnya melalui pertanyaan, tambahkan 

dan perbaiki jawaban-jawaban yang salah. 

Tingo Tingo Tango: Mintalah anak-anak 

untuk membuat lingkaran. Berikan sebuah 

benda kepada anak-anak untuk dioper ke anak 

lainnya sementara anda mengatakan “Tingo 

Tingo Tango”. Ketika anda mengucapkan 

“Tango” siapapun yang memegang benda 

tersebut harus menyampaikan satu bagian dari 

cerita. Kata-kata dibuat dalam tempo yang 

berbeda-beda sehingga anak-anak tidak dapat 

mengetahui giliran siapa berikutnya. 
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⑥ PERTANYAAN CERITA ALKITAB (Bersambung) 
• Apakah yang kamu bayangkan sewaktu 

cerita diceritakan? 

• Menurut kamu, apakah yang yang ada 

dalam benak dan hati Nuh? Bagaimana 

dengan anggota keluarganya? 

• Jika kamu anggota keluarga Nuh, apa 

yang akan kamu lakukan selama 

membangun bahtera? 

• Nuh mungkin merasa bahwa apa yang 

diperintahkan Allah adalah hal yang 

mustahil. Apakah Tuhan meminta kamu 

melakukan sesuatu yang mustahil 

minggu ini? Menurut kamu bagaimana 

Allah akan menolongmu? 

• Dari cerita ini, menurut kamu 

bagaimanakah Allah itu? 

 

  
 

⑦ PERTANYAAN RESPON 

      PRIBADI 
• Dari pelajaran hari ini, menurut kamu 

apa yang ingin Allah sampaikan kepada 

kamu?  

• Dengan siapakah kamu akan berbagi 

cerita minggu ini? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ⑧ DOA PENUTUP 

Allah, berkatilah setiap anak dengan hati yang rela untuk menjadi bagian dari rencana-Mu. 
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Nuh: Binatang Memasuki Bahtera (1) 

Kejadian 7:5-10 
 
 
 
 

 

 

① TINJAUAN LATAR BELAKANG 
● Perhatikan jika ada anak yang dapat 

menceritakan kembali cerita minggu 

lalu.  

● Siapa saja yang menceritakan tentang 

cerita sebelumnya kepada orang lain? 

Minta mereka untuk menceritakan 

pengalamannya.  

● Bagaimana kamu merespon bimbingan 

Roh Kudus dari minggu lalu? 

Minggu lalu kita mempelajari bagaimana Allah 

memberikan petunjuk kepada Nuh untuk membuat 

kapal yang sangat besar. Sekarang  

 

Ini saatnya Allah berfirman kepada Nuh mengenai 

seberapa banyak dari setiap jenis binatang yang 

akan dia bawa ke dalam bahtera. 

 

CERITA ALKITAB 

Nuh melakukan semua yang diperintahkan Allah. 

Ia berumur enam ratus tahun saat banjir bandang 

datang.  

 

Nuh dan istrinya dan anak-anak lelakinya dan istri 

anak-anak lelakinya masuk ke dalam perahu 

untuk menghindari air bah. Binatang-binatang 

yang haram dan yang tidak haram, burung-

burung, dan dari segala yang merayap di muka 

bumi mendatangi Nuh.  

 

Mereka memasuki bahtera berpasang-pasangan, 

jantan dan betina, seperti yang diperintahkan 

Allah kepada Nuh. Setelah tujuh hari datanglah air 

bah.  

② PEMBUKAAN 

Binatang apa yang paling kamu sukai? 

③ LATAR BELAKANG 

④ CERITA ALKITAB 

⑤ MENUTURKAN KEMBALI 
Tinjauan cerita: Sampaikan kembali cerita 

sebelumnya melalui pertanyaan, tambahkan 

dan perbaiki jawaban-jawaban yang salah. 

Berhitung hingga lima puluh: Mulailah 

berhitung hingga 50 secara perlahan, dan 

perhatikan apabila anak-anak dapat 

menuturkan kembali cerita sebelum anda 

mencapai angka 50 (atau angka lain yang 

dapat digunakan untuk cerita tersebut). 
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⑥ PERTANYAAN CERITA ALKITAB (Bersambung) 
• Menurutmu bagian cerita manakah 

yang terbaik? 

• Apakah yang kamu bayangkan saat 

cerita disampaikan? Bagaimana 

perasaanmu mengenai cerita tersebut? 

• Dari cerita tersebut, apa yang kamu 

pelajari mengenai hubungan Nuh dan 

Allah? 

• Menurut kamu apakah yang terpenting 

bagi Allah? Sedangkan bagi Nuh? 

• Apakah yang terpenting bagi kamu di 

dalam hubunganmu dengan Allah? 

• Menurutmu mengapa Allah menuliskan 

kisah ini di dalam Alkitab? 

 

  
 

⑦ PERTANYAAN RESPON 

      PRIBADI 
• Bagaimana kamu akan merespon Allah 

hari ini? 

• Dari pelajaran hari ini, menurut kamu 

apakah yang ingin disampaikan Roh 

Kudus kepadamu?  

• Dengan siapakah kamu akan berbagi 

cerita minggu ini? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ⑧ DOA PENUTUP 

Allah Bapa, tolonglah kami mengingat bahwa tidak ada suatu pekerjaan pun yang terlalu besar jika 
Engkau sudah merencanakannya. 
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Nuh: Binatang Memasuki Bahtera (1) 
Kejadian 7:5-10 

 
 

 

 

 

① TINJAUAN LATAR BELAKANG 
● Perhatikan jika ada anak yang dapat 

menceritakan kembali cerita minggu 

lalu.  

● Siapa saja yang menceritakan tentang 

cerita sebelumnya kepada orang lain? 

Minta mereka untuk menceritakan 

pengalamannya.  

● Bagaimana kamu merespon bimbingan 

Roh Kudus dari minggu lalu? 

Allah mempersiapkan Nuh dan keluarganya dari air 

bah yang akan datang.  

 

Allah telah memberikan petunjuk yang diperlukan 

agar Nuh dapat menyelamatkan dirinya sendiri, 

keluarganya dan binatang-binatang. 

 

CERITA ALKITAB 

Nuh melakukan semua yang diperintahkan Allah. 

Ia berumur enam ratus tahun saat banjir bandang 

datang.  

 

Nuh dan istrinya dan anak-anak lelakinya dan istri 

anak-anak lelakinya masuk ke dalam perahu 

untuk menghindari air bah. Binatang-binatang 

yang haram dan yang tidak haram, burung-

burung, dan dari segala yang merayap di muka 

bumi mendatangi Nuh.  

 

Mereka memasuki bahtera berpasang-pasangan, 

jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah 

kepada Nuh. Setelah tujuh hari datanglah air bah.  

② PEMBUKAAN 

Siapakah teman baikmu? Mengapa dia 

menjadi teman baikmu? 

③ LATAR BELAKANG 

④ CERITA ALKITAB 

⑤ MENUTURKAN KEMBALI 
Tinjauan cerita: Sampaikan kembali cerita 

sebelumnya melalui pertanyaan, tambahkan 

dan perbaiki jawaban-jawaban yang salah. 

Group poster (membuat poster secara 

berkelompok): Apabila anda mempunyai 

bahan-bahannya, minta anak-anak membuat 

poster yang menceritakan tentang cerita 

Alkitab secara bersama-sama. Biarkan anak-

anak menuturkan kembali cerita Alkitab 

menggunakan apa yang telah mereka gambar 

di poster. 
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⑥ PERTANYAAN CERITA ALKITAB (Bersambung) 
• Apa yang kamu sukai dari cerita hari 

ini? 

• Pilihan-pilihan apakah yang dibuat oleh 

para tokoh dalam cerita kita? Hal 

apalagi yang mereka dapat lakukan? 

Apakah yang terjadi akibat dari pilihan 

yang mereka ambil?  

• Dapatkah kamu membayangkan berada 

disana? Apa yang kamu 

dengar/lihat/cium ketika cerita 

disampaikan?  

• Jika kamu salah satu dari anak-anaknya 

Nuh, bagaimana reaksimu terhadap 

semua yang terjadi? 

• Hari ini aku belajar bahwa Allah adalah 

… 

• Untuk dapat mengikuti Allah, aku harus 

… 

 

 
 

 

⑦ PERTANYAAN RESPON 

      PRIBADI 
• Setelah mendengar cerita hari ini, 

perbedaan apakah yang mungkin kamu 

lakukan dalam mencintai dan melayani 

Tuhan? 

• Menurutmu bagaimana Allah 

menginginkanmu untuk menjadi bagian 

dalam kisah-Nya? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ⑧ DOA PENUTUP 

Terimakasih Tuhan, karena Engkau telah menjaga kami semua! Berkati dan mampukan setiap 
anak-anak ditempat ini agar dapat melihat dan memahami betapa besarnya Engkau dan tak satu 
pun luput dari perhatian-Mu 



© 2016 Kids Around the World 
 

Nuh: Pelangi Janji (1) 

Kejadian 9:8-15 
 
 
 
 
 

① TINJAUAN LATAR BELAKANG 
● Perhatikan jika ada anak yang dapat 

menceritakan kembali cerita minggu 

lalu.  

● Siapa saja yang menceritakan tentang 

cerita sebelumnya kepada orang lain? 

Minta mereka untuk menceritakan 

pengalamannya.  

● Bagaimana kamu merespon bimbingan 

Roh Kudus dari minggu lalu? 

Setelah setahun lamanya berada di dalam 

bahtera, tidak ada lagi banjir dipermukaan bumi 

dan Allah berfirman kepada Nuh dan keluarganya 

juga binatang-binatang agar keluar dari bahtera.  

 

Sekarang dengarkan janji yang dibuat Allah. 

 

CERITA ALKITAB 

Kemudian Allah berfirman kepada Nuh dan anak-

anak lelakinya:” Sekarang Aku membuat 

perjanjian dengan kamu dan keturunanmu yang 

akan hidup setelah kamu, dan dengan semua 

makhluk hidup yang bersamamu – burung-

burung, ternak dan binatang liar, dan segala yang 

keluar dari bahtera bersamamu – semua makhluk 

yang hidup di bumi. Maka Kuadakan perjanjian-

Ku dengan kamu: tidak ada yang hidup yang akan 

dilenyapkan oleh air bah lagi. Tidak akan ada lagi 

air bah untuk memusnahkan bumi.”  

 

Dan Allah berfirman, “Inilah tanda perjanjian 

antara Aku dan kamu serta segala makhluk yang 

hidup yang bersama-sama kamu. Busur-Ku 

(pelangi) Kutaruh diawan sebagai tanda perjanjian 

antara Aku dan bumi. 

 

Apabila kudatangkan awan di atas bumi dan 

busur (pelangi) itu tampak di awan, Aku akan 

mengingat perjanjian-Ku yang telah ada antara 

Aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup. 

Air bah tidak akan lagi memusnahkan segala 

yang hidup.” 

  

② PEMBUKAAN 

Apakah warna kesukaan kamu? Mengapa? 

③ LATAR BELAKANG 

④ CERITA ALKITAB 

⑤ MENUTURKAN KEMBALI 
Tinjauan cerita: Sampaikan kembali cerita 

sebelumnya melalui pertanyaan, tambahkan 

dan perbaiki jawaban-jawaban yang salah. 

Permainan menggunakan tali: Siapkan 

seutas tali dengan panjang 4,5m dan ikat 

kedua ujungnya. Minta anak-anak masuk 

kedalam lingkaran sambil masing-masing 

memegang tali tersebut. Mulai putar tali ke 

satu arah. Saat anda bilang “STOP”, anak 

yang terdekat dengan simpul tali menceritakan 

bagian cerita berikutnya. Lakukan ini hingga 

keseluruhan cerita diceritakan kembali. 
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⑥ PERTANYAAN CERITA ALKITAB (Bersambung) 
• Siapa saja tokoh-tokoh yang ada di 

dalam cerita tersebut? 

• Dapatkah kamu membayangkan berada 

disana? Apa yang kamu lihat ketika 

cerita disampaikan? Apa yang kamu 

suka dari cerita tersebut? 

• Menurutmu, mengapa Allah menuliskan 

kisah ini di dalam Alkitab? 

• Gambarkan perasaanmu ketika melihat 

pelangi di langit. 

• Apakah kamu tahu perjanjian yang 

dibuat Allah? Yang manakah yang 

paling penting buat kamu? 

• Ketika kamu berpikir tentang Allah, 

pikiran dan perasaan seperti apakah 

yang kamu miliki? 

 

  
 

⑦ PERTANYAAN RESPON 

      PRIBADI 
• Dari pelajaran hari ini, menurutmu 

apakah yang ingin Allah sampaikan 

kepada kamu?  

• Setelah mendengar cerita hari ini, 

perbedaan apakah yang mungkin kamu 

lakukan dalam mencintai dan melayani 

Tuhan? 

• Ya Bapa, setelah mendengar cerita hari 

ini, aku ingin menyatakan kepada 

Mu……….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ⑧ DOA PENUTUP 

Kami tahu bahwa kami dapat mengandalkanMu, Tuhan, untuk menepati janji Mu kepada kami. 
Berkatilah kami dengan janji-janjiMu. 
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Nuh: Pelangi Janji (2) 

Kejadian 9:8-15 
 

 
 

 

① TINJAUAN LATAR BELAKANG 
● Perhatikan jika ada anak yang dapat 

menceritakan kembali cerita minggu 

lalu.  

● Siapa saja yang menceritakan tentang 

cerita sebelumnya kepada orang lain? 

Minta mereka untuk menceritakan 

pengalamannya.  

● Bagaimana kamu merespon bimbingan 

Roh Kudus dari minggu lalu? 

Nuh, keluarganya dan binatang-binatang keluar 

dari bahtera setelah berada di dalam bahtera 

setahun lamanya. Dengarkan apa yang kemudian 

Allah tunjukkan kepada mereka. 

 

CERITA ALKITAB 

Kemudian Allah berfirman kepada Nuh dan anak-

anak lelakinya:” Sekarang Aku membuat 

perjanjian dengan kamu dan keturunanmu yang 

akan hidup setelah kamu, dan dengan semua 

makhluk hidup yang bersamamu – burung-

burung, ternak dan binatang liar, dan segala yang 

keluar dari bahtera bersamamu – semua makhluk 

yang hidup di bumi. Maka Kuadakan perjanjian-

Ku dengan kamu: tidak ada yang hidup yang akan 

dilenyapkan oleh air bah lagi. Tidak akan ada lagi 

air bah untuk memusnahkan bumi.”  

 

Dan Allah berfirman, “Inilah tanda perjanjian 

antara Aku dan kamu serta segala makhluk yang 

hidup yang bersama-sama kamu. Busur-Ku 

(pelangi) Kutaruh diawan sebagai tanda perjanjian 

antara Aku dan bumi. 

 

Apabila kudatangkan awan di atas bumi dan 

busur (pelangi) itu tampak di awan, Aku akan 

mengingat perjanjian-Ku yang telah ada antara 

Aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup. 

Air bah tidak akan lagi memusnahkan segala 

yang hidup.” 

 

  

② PEMBUKAAN 

Apa yang kamu lakukan ketika melihat pelangi 

di langit? 

③ LATAR BELAKANG 

④ CERITA ALKITAB 

⑤ MENUTURKAN KEMBALI 
Tinjauan cerita: Sampaikan kembali cerita 

sebelumnya melalui pertanyaan, tambahkan 

dan perbaiki jawaban-jawaban yang salah. 

Baris-berbaris: Mintalah anak-anak membuat 

barisan berdasarkan tinggi, umur, tanggal 

lahir, atau menurut abjad nama depan atau 

nama belakang. Orang pertama mulai 

bercerita tentang peristiwa awal dalam cerita 

tersebut. Orang kedua meneruskan dengan 

peristiwa selanjutnya. Begitu seterusnya 

hingga seluruh cerita dituturkan kembali. 
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⑥ PERTANYAAN CERITA ALKITAB (Bersambung) 
• Menurut kamu, bagian cerita manakah 

yang terbaik? 

• Hal-hal apakah yang diajarkan atau 

ditunjukkan oleh kepada tokoh-tokoh 

dalam cerita ini? 

• Dari pelajaran kita, seperti apakah Allah 

itu?  

• Menurut kamu, dalam cerita ini apakah 

yang ada dalam benak dan hati Nuh? 

Menurut kamu apa yang dia pikirkan? 

Bagaimana perasaannya? 

• Menurut kamu, apakah yang terpenting 

bagi Allah? Bagi Nuh dan keluarganya?  

• Menurutmu mengapa Allah menaruh 

pelangi di langit?  

• Allah tidak akan ingkar janji. Bagaimana 

perasaanmu mengetahui hal itu? Janji 

Allah yang manakah yang membuat 

kamu bersukacita karena Allah tidak 

akan mengingkarinya? 

 

  
 

⑦ PERTANYAAN RESPON 

      PRIBADI 
• Bagaimana kamu akan merespon Allah 

hari ini? 

• Dengan siapakah kamu akan berbagi 

cerita minggu ini? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ⑧ DOA PENUTUP 

Bapa, ajar kami untuk mengingat-Mu dan janji-janjiMu saat kami melihat pelangi. 
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Kekacauan Bahasa,  

Manusia Berserak (1) 

Kejadian 11:1-9 
 
 
 

① TINJAUAN LATAR BELAKANG 
● Perhatikan jika ada anak yang dapat 

menceritakan kembali cerita minggu 

lalu.  

● Siapa saja yang menceritakan tentang 

cerita sebelumnya kepada orang lain? 

Minta mereka untuk menceritakan 

pengalamannya.  

● Bagaimana kamu merespon bimbingan 

Roh Kudus dari minggu lalu? 

Dalam Kejadian 9:1, setelah Nuh keluar dari 

bahtera, Allah berfirman kepadanya untuk 

beranak cucu dan memenuhi bumi, pergi 

keseluruh penjuru dunia.  

 

Dengarkan apa yang terjadi ketika mereka tidak 

taat. 

 

CERITA ALKITAB 

Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu 

logatnya. Maka berangkatlah mereka dan 

menjumpai tanah untuk ditinggali dan menetaplah 

mereka disana.  

 

Mereka berkata seorang kepada yang lain, 

“Marilah kita membuat batu bata dan 

membakarnya baik-baik.” Lalu bata itulah dipakai 

mereka sebagai batu dan ter sebagai tanah liat. 

Mereka berkata seorang kepada yang lain, 

“Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan 

sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. 

Kita akan menjadi terkenal.  

 

Supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi.” 

Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan 

menara yang didirikan oleh anak-anak manusia 

itu. Allah berfirman: ”Mereka ini satu bangsa 

dengan satu bahasa untuk semuanya.  

 

Ini barulah permulaan dari usaha mereka. Apapun 

juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang 

tidak akan dapat terlaksana. 

(cerita dilanjutkan di halaman berikutnya.)  

② PEMBUKAAN 

Ceritakanlah pengalamanmu saat membuat 

sesuatu yang sangat besar, atau ketika kamu 

membuat sesuatu bersama orang lain. 

③ LATAR BELAKANG 

④ CERITA ALKITAB 

⑤ MENUTURKAN KEMBALI 
Tinjauan cerita: Sampaikan kembali cerita 

sebelumnya melalui pertanyaan, tambahkan 

dan perbaiki jawaban-jawaban yang salah. 

Benda-benda: Berikan 3 benda kepada tiap 

kelompok. Kelompok tersebut harus 

menggunakan benda yang berbeda-beda 

untuk menuturkan kembali cerita. Mereka 

dapat menambahkan benda lain tetapi mereka 

harus setidaknya menggunakan 3 benda yang 

telah diberikan. 
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⑥ PERTANYAAN CERITA ALKITAB (Bersambung) 
• Apakah yang paling kamu sukai dari 

cerita hari ini?  

• Apakah yang kamu bayangkan saat 

cerita disampaikan? Bagaimanakah 

perasaan kamu? 

• Bayangkanlah jika kamu berada disana 

dan hal-hal tersebut terjadi padamu? 

Bagaimana perasaanmu? 

• Menurutmu apakah paling penting bagi 

Allah?  

• Menurutmu, dengan cara bagaimana 

Allah menolong kita? Dalam hal apa 

pertolongan Tuhan kamu butuhkan hari 

ini? 

• Manusia melakukan hal-hal yang 

mengecewakan Allah. Hal-hal apakah 

yang kamu lakukan yang 

mengecewakan Allah? Apa yang Allah 

ingin engkau lakukan terhadap hal itu? 

• Apakah yang diajarkan cerita ini tentang 

Allah? 

Baiklah Kita turun dan mengacaubalaukan disana 

bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti 

lagi bahasa masing-masing.” Demikianlah mereka 

diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan 

mereka berhenti mendirikan kota itu.  

 

Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu 

disebut Babel, dikarenakan disitulah 

dikacaubalaukan Tuhan bahasa seluruh bumi dan 

dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh 

bumi. 

  
 

⑦ PERTANYAAN RESPON 

      PRIBADI 
• Dari pelajaran hari ini, apakah yang 

diinginkan Allah dari kamu? 

• Bagaimana kamu akan merespon Allah 

minggu ini? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ⑧ DOA PENUTUP 

Tuhan, kami berdoa agar kami selalu memuliakan-Mu dan memilih jalan-Mu. Berkatilah setiap anak 

dengan hati dan keinginan untuk meninggikan nama-Mu. 
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Kekacauan Bahasa,  

Manusia Berserak (2) 

Kejadian 11:1-9 
 
 

 

① TINJAUAN LATAR BELAKANG 
● Perhatikan jika ada anak yang dapat 

menceritakan kembali cerita minggu 

lalu.  

● Siapa saja yang menceritakan tentang 

cerita sebelumnya kepada orang lain? 

Minta mereka untuk menceritakan 

pengalamannya.  

● Bagaimana kamu merespon bimbingan 

Roh Kudus dari minggu lalu? 

Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Dia 

menginginkan kita untuk mencintai dan mematuhi-

Nya, dan saat kita melakukannya, kita akan 

dipuaskan. 

  

Mari kita lihat apa yang terjadi terhadap orang-

orang setelah Nuh yang memutuskan untuk 

menuruti kehendak mereka sendiri dan bukan 

kehendak Allah. 

 

CERITA ALKITAB 

Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu 

logatnya. Maka berangkatlah mereka dan 

menjumpai tanah untuk ditinggali dan menetaplah 

mereka disana.  

 

Mereka berkata seorang kepada yang lain, 

“Marilah kita membuat batu bata dan 

membakarnya baik-baik.” Lalu bata itulah dipakai 

mereka sebagai batu dan ter sebagai tanah liat. 

Mereka berkata seorang kepada yang lain, 

“Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan 

sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. 

Kita akan menjadi terkenal.  

 

Supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi.” 

Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan 

menara yang didirikan oleh anak-anak manusia 

itu. Allah berfirman: ”Mereka ini satu bangsa 

dengan satu bahasa untuk semuanya.  

 

Ini barulah permulaan dari usaha mereka. Apapun 

juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang 

tidak akan dapat terlaksana. 

(cerita dilanjutkan di halaman berikutnya.) 

 

  

② PEMBUKAAN 

Mintalah anak-anak untuk berbaris. Bisikkan 

satu kalimat kepada orang pertama dalam 

barisan tersebut. Mereka kemudian harus 

membisikkan kalimat tersebut kepada orang 

kedua, dan begitu seterusnya sampai orang 

terakhir dalam barisan telah dibisiki semuanya. 

Perhatikan bagaimana kalimat menjadi 

berbeda dari orang pertama hingga orang 

terakhir. 

③ LATAR BELAKANG 

④ CERITA ALKITAB 

⑤ MENUTURKAN KEMBALI 
Tinjauan cerita: Sampaikan kembali cerita 

sebelumnya melalui pertanyaan, tambahkan 

dan perbaiki jawaban-jawaban yang salah. 

Isyarat tangan: Lihat lagi cerita Alkitab dan 

minta kelompok untuk membuat isyarat tangan 

yang berbeda-beda yang akan membantu 

mereka mengingat setiap bagian dari cerita. 

Lanjutkan penuturan cerita kembali dengan 

menambahkan lebih banyak isyarat tangan 

hingga semua cerita disampaikan kembali. 
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⑥ PERTANYAAN CERITA ALKITAB (Bersambung) 
• Apa yang kamu sukai dari cerita 

tersebut?  

• Pilihan-pilihan apakah yang ambil oleh 

orang-orang tersebut? Hal apa lagi 

yang dapat lakukan? Apa akibat dari 

keputusan yang mereka ambil? 

• Apakah ada hal yang mengingatkan 

kamu kepada cerita sebelumnya? Apa 

yang kamu bayangkan saat cerita 

disampaikan? Bagaimana 

perasaanmu?  

• Apa yang kamu bayangkan saat cerita 

disampaikan? 

• Dengan cara bagaimana Allah 

memberkati kamu karena kepatuhanmu 

kepada-Nya? 

• Apa yang kamu sadari tentang diri 

kamu sendiri setelah mendengarkan 

apa yang terjadi dalam cerita yang 

disampaikan? 

Baiklah Kita turun dan mengacaubalaukan disana 

bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti 

lagi bahasa masing-masing.” Demikianlah mereka 

diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan 

mereka berhenti mendirikan kota itu.  

 

Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu 

disebut Babel, dikarenakan disitulah 

dikacaubalaukan Tuhan bahasa seluruh bumi dan 

dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh 

bumi. 

  
 

⑦ PERTANYAAN RESPON 

      PRIBADI 
• Bila saya dapat menyampaikan sesuatu 

kepada Allah, saya ingin Allah tahu 

bahwa ………… 

• Apa pembelajaran yang kamu dapat 

dari mengikuti Allah? 

• Dengan siapakah kamu akan berbagi 

cerita ini? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ⑧ DOA PENUTUP 

Tolong kami Tuhan untuk menjadikan-Mu yang pertama dalam kehidupan kami. Berkatilah kami 
semua dengan kerendahan hati. 
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Musa: Bayi dalam  

Keranjang (1) 

Keluaran 2:1-10 
 
 
 

 

① TINJAUAN LATAR BELAKANG 
● Perhatikan jika ada anak yang dapat 

menceritakan kembali cerita minggu 

lalu.  

● Siapa saja yang menceritakan tentang 

cerita sebelumnya kepada orang lain? 

Minta mereka untuk menceritakan 

pengalamannya.  

● Bagaimana kamu merespon bimbingan 

Roh Kudus dari minggu lalu? 

Umat Allah telah berpindah ke Mesir. Jumlah 

mereka sangat banyak sehingga mereka 

memenuhi tanah itu. Raja Mesir takut mereka 

akan mengambil alih negrinya. Kemudian ia 

memerintahkan agar setiap bayi laki-laki dibunuh.  

 

Tetapi tidak semua mematuhi perintahnya. 

Dengarkanlah tentang apa yang terjadi terhadap 

sebuah keluarga. 

 

CERITA ALKITAB 

Adalah seorang laki-laki dan perempuan yang 

melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika 

dilihatnya bahwa anak itu rupawan, 

disembunyikan tiga bulan lamanya. 

 

Tetapi setelah tiga bulan ia tidak dapat 

menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu 

diambilnya keranjang yang terbuat dari alang-

alang dan dilapisi dengan tar supaya keranjang itu 

mengapung.  

 

Ia meletakkan bayi itu didalam keranjang. 

Kemudian ia menaruh keranjang itu diantara 

rerumputan tinggi di tepi sungai Nil. Kakaknya 

perempuan berdiri agak jauh untuk melihat, 

apakah yang akan terjadi dengan dia. 

 

Maka datanglah puteri dari Raja Mesir ke sungai 

untuk mandi, dan dayang-dayangnya berjalan-

jalan ditepi sungai.  

(cerita dilanjutkan di halaman berikutnya)  

② PEMBUKAAN 

Adakah hal yang paling penting buat kamu? 

③ LATAR BELAKANG 

④ CERITA ALKITAB 

⑤ MENUTURKAN KEMBALI 
Tinjauan cerita: Sampaikan kembali cerita 

sebelumnya melalui pertanyaan, tambahkan 

dan perbaiki jawaban-jawaban yang salah. 

Buku cerita: Seorang anak menyampaikan 

kembali cerita melalui gambar-gambar 

dan/atau kata-kata yang ada di dalam buku 

cerita. Bagaimana cara anak-anak 

membuatnya dapat dilihat dihalaman lampiran 

tambahan. 
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⑥ PERTANYAAN CERITA ALKITAB (Bersambung) 
• Apa yang kamu sukai dari cerita hari 

ini? 

• Siapa sajakah tokoh-tokoh dalam cerita 

tersebut? 

• Pelajaran atau petunjuk apakah yang 

diajarkan Tuhan kepada tokoh-tokoh 

yang ada di dalam cerita? 

• Dapatkah kamu membayangkan berada 

di sana? Apa yang kamu lihat dan 

dengar disaat cerita disampaikan?  

• Bagaimana perasaan kamu jika kamu 

ibunya Musa? 

• Dari cerita hari ini, hal apa yang 

membuat kamu terkejut atau terkagum? 

• Allah dapat mengubah sesuatu menjadi 

baik dalam situasi yang buruk. Apakah 

kamu menghadapi situasi dalam 

hidupmu yang membutuhkan mukjizat 

Allah? 

Ketika terlihatnya keranjang diantara rerumputan 

tinggi, ia menyuruh hambanya perempuan untuk 

mengambilnya. Puteri Raja membuka keranjang 

itu dan melihat seorang bayi laki-laki. Anak itu 

menangis, sehingga ia berbelas kasihan 

kepadanya dan berkata, “Tentulah ini bayi orang 

Ibrani.”  

 

Lalu bertanyalah kakak perempuan anak itu 

kepada Putri Raja, "Akan kupanggilkah bagi tuan 

puteri seorang inang penyusu dari perempuan 

Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan 

puteri?" Putri Raja berkata “Pergilah!” Lalu 

pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. 

 

Maka berkatalah puteri Firaun kepada ibu itu: 

"Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, 

maka aku akan memberi upah kepadamu." 

Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan 

menyusuinya. 

  

Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada 

puteri Firaun, yang mengangkatnya menjadi 

anaknya, dan menamainya Musa, sebab ia telah 

menariknya dari air. 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

⑦ PERTANYAAN RESPON 

      PRIBADI 
• Dari cerita yang kamu dengar hari ini, 

apakah Allah menginginkan sesuatu 

dari kamu?  

• Menurutmu, bagaimakah Allah 

menginginkan mu menjadi bagian dari 

cerita-Nya? 

 

 ⑧ DOA PENUTUP 

Tuhan, kami percaya akan rencana-Mu dalam hidup kami. Lindungilah kami ya Tuhan. 
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Musa: Seorang Bayi dalam 

Keranjang (2) 

Keluaran 2:1-10 
 
 

 

① TINJAUAN LATAR BELAKANG 
● Perhatikan jika ada anak yang dapat 

menceritakan kembali cerita minggu 

lalu.  

● Siapa saja yang menceritakan tentang 

cerita sebelumnya kepada orang lain? 

Minta mereka untuk menceritakan 

pengalamannya.  

● Bagaimana kamu merespon bimbingan 

Roh Kudus dari minggu lalu? 

Raja Mesir sangat ketakutan apabila bangsa 

Yahudi akan menguasai bangsanya sehingga 

diputuskan bahwa ia ingin agar setiap bayi laki-

laki dibunuh. Tetapi beberapa orang lebih takut 

kepada Allah dari pada Raja sehingga tidak 

mematuhi perintah Raja.  

 

Seorang anak laki-laki diselamatkan dan hal 

tersebut merupakan bagian dari rencana besar 

Allah. 

 

CERITA ALKITAB 

Adalah seorang laki-laki dan perempuan yang 

melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika 

dilihatnya bahwa anak itu rupawan, 

disembunyikan tiga bulan lamanya. 

 

Tetapi setelah tiga bulan ia tidak dapat 

menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu 

diambilnya keranjang yang terbuat dari alang-

alang dan dilapisi dengan tar supaya keranjang itu 

mengapung.  

 

Ia meletakkan bayi itu didalam keranjang. 

Kemudian ia menaruh keranjang itu diantara 

rerumputan tinggi di tepi sungai Nil. Kakaknya 

perempuan berdiri agak jauh untuk melihat, 

apakah yang akan terjadi dengan dia. 

 

Maka datanglah puteri dari Raja Mesir ke sungai 

untuk mandi, dan dayang-dayangnya berjalan-

jalan ditepi sungai.  

(cerita dilanjutkan di halaman berikutnya)  

② PEMBUKAAN 

Apakah kamu pernah membantu seseorang? 

③ LATAR BELAKANG 

④ CERITA ALKITAB 

⑤ MENUTURKAN KEMBALI 
Tinjauan cerita: Sampaikan kembali cerita 

sebelumnya melalui pertanyaan, tambahkan 

dan perbaiki jawaban-jawaban yang salah. 

Bermain Peran: Mintalah beberapa anak 

untuk memperagakan cerita Alkitab pada 

disaat anda menyampaikan cerita. Anda bisa 

juga meminta satu atau dua orang anak yang 

mau membacakan cerita sementara yang lain 

memperagakannya. 
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⑥ PERTANYAAN CERITA ALKITAB (Bersambung) 
• Apa yang kamu sukai dari cerita hari 

ini? 

• Apakah yang dipertaruhkan oleh ibu 

Musa untuk dapat mengikuti Allah? 

• Apa yang kamu bayangkan ketika cerita 

disampaikan? Bagaimana perasaanmu 

ketika mendengar cerita tersebut? 

• Menurutmu, mengapa Allah menaruh 

kisah ini di dalam Alkitab?  

• Adakah hal yang Allah ingin kamu 

lakukan yang membutuhkan 

keberanianmu? Saya ingin tahu 

bagaimana Allah akan menolongmu.  

• Cerita ini mengajarkanku bahwa Allah 

…………….. 

Ketika terlihatnya keranjang diantara rerumputan 

tinggi, ia menyuruh hambanya perempuan untuk 

mengambilnya. Puteri Raja membuka keranjang 

itu dan melihat seorang bayi laki-laki. Anak itu 

menangis, sehingga ia berbelas kasihan 

kepadanya dan berkata, “Tentulah ini bayi orang 

Ibrani.”  

 

Lalu bertanyalah kakak perempuan anak itu 

kepada Putri Raja, "Akan kupanggilkah bagi tuan 

puteri seorang inang penyusu dari perempuan 

Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan 

puteri?" Putri Raja berkata “Pergilah!” Lalu 

pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. 

 

Maka berkatalah puteri Firaun kepada ibu itu: 

"Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, 

maka aku akan memberi upah kepadamu." 

Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan 

menyusuinya. 

  

Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada 

puteri Firaun, yang mengangkatnya menjadi 

anaknya, dan menamainya Musa, sebab ia telah 

menariknya dari air. 

  

 

⑦ PERTANYAAN RESPON 

      PRIBADI 
• Bagaimana cerita hari dapat mengubah 

hidupmu? 

• Kepada siapa kamu akan berbagi 

tentang cerita ini? 

 

 ⑧ DOA PENUTUP 

Kami akan mentaati-Mu, Tuhan, tanpa kecuali!! 
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Musa dan Semak Duri  

yang Terbakar (1) 
 

Keluaran 3:1-12 
 
 

 

① TINJAUAN LATAR BELAKANG 
● Perhatikan jika ada anak yang dapat 

menceritakan kembali cerita minggu 

lalu.  

● Siapa saja yang menceritakan tentang 

cerita sebelumnya kepada orang lain? 

Minta mereka untuk menceritakan 

pengalamannya.  

● Bagaimana kamu merespon bimbingan 

Roh Kudus dari minggu lalu? 

Bayi Musa tumbuh besar dan berumur 80 tahun. 

Dia tidak lagi tinggal di Mesir tetapi seorang 

penggembala, menjaga keluarga dan domba-

dombanya. 

 

Dengarkanlah apa yang Allah ingin Musa lakukan 

untuk-Nya. 

 

CERITA ALKITAB 

Suatu hari Musa menggembalakan domba milik 

ayah mertuanya. Musa menggiring domba- 

domba ke gunung Sinai, gunung Allah. 

 

Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri 

kepadanya didalam nyala api yang keluar dari 

semak duri. Musa melihat semak duri itu menyala 

tetapi tidak terbakar. Kemudian ia berkata, 

“Baiklah aku menyimpang ke sana untuk 

memeriksa penglihatan yang hebat itu. 

Bagaimana mungkin semak duri itu menyala 

tetapi tidak terbakar?” 

 

Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang 

untuk memeriksanya, berserulah Allah dari 

tengah-tengah semak duri itu kepadanya “Musa, 

Musa!” dan ia menjawab “Ya, Allah.” Lalu Ia 

berfirman, “Janganlah datang dekat-dekat. 

Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab 

tempat dimana engkau berdiri itu, adalah tanah 

yang kudus. Akulah Allah ayahmu, Allah 

Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub.” Lalu 

Musa menutupi mukanya sebab ia takut 

memandang Allah.  

(cerita dilanjutkan di halaman berikutnya)  

② PEMBUKAAN 

Hal yang paling mengagumkan apa yang 

pernah kamu lihat? 

③ LATAR BELAKANG 

④ CERITA ALKITAB 

⑤ MENUTURKAN KEMBALI 
Tinjauan cerita: Sampaikan kembali cerita 

sebelumnya melalui pertanyaan, tambahkan 

dan perbaiki jawaban-jawaban yang salah. 

Pantomim: Bagilah kelompok menjadi 

beberapa kelompok yang lebih kecil. Mintalah 

satu kelompok untuk memperagakan cerita 

bagian pertama tanpa sepatah kata pun. 

Kelompok lainnya menebak apa yang terjadi. 

Kelompok selanjutnya memperagakan bagian 

cerita berikutnya dan kelompok lainnya yang 

tersisa menebak apa yang terjadi. Lanjutkan 

hingga seluruh bagian cerita telah 

diperagakan. 
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⑥ PERTANYAAN CERITA ALKITAB (Bersambung) 
• Apakah yang kamu bayangkan saat 

cerita disampaikan? Bagaimanakah 

perasaanmu? 

• Apa yang kamu pelajari tentang 

hubungan Musa dengan Allah, setelah 

mendengarkan cerita tersebut? 

• Pilihan apa yang dibuat oleh Musa? 

Adakah hal lain yang dapat ia lakukan? 

Apakah akibat dari pilihan yang dibuat 

oeh Musa?  

• Menurutmu bagaimanakah hal tersebut 

bagi Musa?  

• Apakah kamu pernah mendengar Allah 

berfirman kepadamu? Apa yang Ia 

sampaikan? 

• Didalam cerita dikatakan bahwa Allah 

mendengar tangisan umat-Nya. Apakah 

ada sesuatu yang mengganggumu yang 

ingin Allah mendengarkan? 

• Apakah yang diajarkan cerita ini 

mengenai Allah? 

Tuhan berfirman, “Aku telah memperhatikan 

kesengsaraan umat-Ku di tanah Mesir, dan Aku 

telah mendengar seruan mereka yang disebabkan 

pengerah-pengerah Mesir yang menyakiti mereka.  

 

Aku memperhatikan penderitaan mereka, dan Aku 

telah turun ke bumi untuk melepaskan mereka 

dari tangan orang Mesir. Aku akan menuntun 

mereka keluar dari negri itu ke suatu negri yang 

baik. 

 

Aku telah mendengar seruan orang Israel dan 

juga telah Kulihat betapa kerasnya orang Mesir 

menindas mereka. Jadi sekarang pergilah! Aku 

mengutus engkau membawa orang Israel keluar 

dari Mesir!” Tetapi Musa berkata kepada Allah, 

“Aku bukanlah siapa-siapa! Bagaimana aku akan 

menghadap Raja dan membawa orang Israel 

keluar dari Mesir?” 

 

Allah berfirman, “Aku akan menyertaimu. Inilah 

tanda bagimu bahwa Aku yang mengutus engkau: 

apabila engkau telah membawa bangsa Israel 

keluar dari Mesir, maka kamu akan akan 

beribadah kepada Allah di gunung ini.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

⑦ PERTANYAAN RESPON 

      PRIBADI 
• Apa yang ingin Allah sampaikan kepada 

kamu saat ini? Bagaimana kamu akan 

menanggapinya? 

• Dari pelajaran hari ini, menurutmu apa 

yang akan Allah minta untuk kamu 

lakukan? 

 
 

 ⑧ DOA PENUTUP 

Tolong kami Tuhan, untuk mendengar panggilan-Mu. Tuhan, berikanlah kami telinga yang dapat 
mendengar dan mata yang dapat melihat Engkau, ya Tuhan. 
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Musa dan Semak Duri  

yang Terbakar (2) 
 

Keluaran 3:1-12 
 

 

 

① TINJAUAN LATAR BELAKANG 
● Perhatikan jika ada anak yang dapat 

menceritakan kembali cerita minggu 

lalu.  

● Siapa saja yang menceritakan tentang 

cerita sebelumnya kepada orang lain? 

Minta mereka untuk menceritakan 

pengalamannya.  

● Bagaimana kamu merespon bimbingan 

Roh Kudus dari minggu lalu? 

Meskipun Musa telah meninggalkan Mesir, bangsa 

Yahudi masih berada disana dan Firaun 

memperlakukan mereka dengan sangat buruk. 

 

CERITA ALKITAB 

Suatu hari Musa menggembalakan domba milik 

ayah mertuanya. Musa menggiring domba- domba 

ke gunung Sinai, gunung Allah. 

 

Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya 

didalam nyala api yang keluar dari semak duri. 

Musa melihat semak duri itu menyala tetapi tidak 

terbakar. Kemudian ia berkata, “Baiklah aku 

menyimpang ke sana untuk memeriksa 

penglihatan yang hebat itu. Bagaimana mungkin 

semak duri itu menyala tetapi tidak terbakar?” 

 

Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang 

untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-

tengah semak duri itu kepadanya “Musa, Musa!” 

dan ia menjawab “Ya, Allah.” Lalu Ia berfirman, 

“Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah 

kasutmu dari kakimu, sebab tempat dimana 

engkau berdiri itu, adalah tanah yang kudus. 

Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak 

dan Allah Yakub.” Lalu Musa menutupi mukanya 

sebab ia takut memandang Allah.  

(cerita dilanjutkan di halaman berikutnya)  

② PEMBUKAAN 

Ceritakanlah ketika kamu diminta untuk 

melakukan sesuatu yang nampaknya tidak 

mungkin untuk dilakukan. 

③ LATAR BELAKANG 

④ CERITA ALKITAB 

⑤ MENUTURKAN KEMBALI 
Tinjauan cerita: Sampaikan kembali cerita 

sebelumnya melalui pertanyaan, tambahkan 

dan perbaiki jawaban-jawaban yang salah. 

Komik: Berikan selembar kertas kepada 

setiap anak. Mintalah mereka untuk melipat 

kertas menjadi dua dan lipat dua lagi 

kemudian lipatlah sekali lagi untuk yang ketiga 

kalinya. Ketika lipatan dibuka, akan terlihat 8 

kotak pada kertas. Untuk setiap adegan atau 

tindakan dalam cerita Alkitab, mintalah setiap 

anak untuk membuat gambar sederhana atau 

benda di setiap kotak sesuai dengan urutan 

kejadian yang ada di dalam cerita. Setelah 

selesai, secara berpasangan anak 

memaparkan kembali cerita menggunakan 

komik. 
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⑥ PERTANYAAN CERITA ALKITAB (Bersambung) 
• Apakah yang kamu sukai dari cerita hari 

ini? 

• Menurutmu apakah yang diajarkan atau 

ditunjukkan Allah kepada Musa di cerita 

ini? 

• Dapatkah kamu membayangkan jika 

berada disana? Apa yang kamu dengar 

ketika cerita disampaikan?  

• Bagaimana perasaanmu jika kamu 

menjadi Musa? 

• Apakah kamu sedang menghadapi 

suatu keadaan yang membuat kamu 

ingin mengetahui bahwa Allah beserta 

kamu? Bagaimana perasaanmu 

mengetahui bahwa Allah menyertaimu?  

• Menurut kamu hal apakah yang penting 

bagi Allah? Bagi Musa? 

• Cerita ini mengajarkanku bahwa Allah 

…………… 

Tuhan berfirman, “Aku telah memperhatikan 

kesengsaraan umat-Ku di tanah Mesir, dan Aku 

telah mendengar seruan mereka yang 

disebabkan pengerah-pengerah Mesir yang 

menyakiti mereka.  

 

Aku memperhatikan penderitaan mereka, dan 

Aku telah turun ke bumi untuk melepaskan 

mereka dari tangan orang Mesir. Aku akan 

menuntun mereka keluar dari negri itu ke suatu 

negri yang baik. 

 

Aku telah mendengar seruan orang Israel dan 

juga telah Kulihat betapa kerasnya orang Mesir 

menindas mereka. Jadi sekarang pergilah! Aku 

mengutus engkau membawa orang Israel keluar 

dari Mesir!” Tetapi Musa berkata kepada Allah, 

“Aku bukanlah siapa-siapa! Bagaimana aku 

akan menghadap Raja dan membawa orang 

Israel keluar dari Mesir?” 

 

Allah berfirman, “Aku akan menyertaimu. Inilah 

tanda bagimu bahwa Aku yang mengutus 

engkau: apabila engkau telah membawa bangsa 

Israel keluar dari Mesir, maka kamu akan akan 

beribadah kepada Allah di gunung ini.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

⑦ PERTANYAAN RESPON 

      PRIBADI 
• Allah berfirman kepada kita hari ini – 

bila engkau berada di semak berduri 

bersama Musa, apa yang mungkin Allah 

minta darimu?  

• Pelajaran apa yang kamu ambil tentang 

menjadi pengikut Allah? Hal apa yang 

dapat kamu praktekkan di rumah pada 

minggu ini?  

• Kepada siapa kamu akan berbagi 

tentang cerita ini? 

 

 ⑧ DOA PENUTUP 

Aku dapat mempercayai-Mu, Ya Allah, bahwa Engkau akan memperlengkapiku untuk dapat 
melakukan apapun yang Engkau perintahkan. 
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Musa Menyeberang  

Laut Merah di Tanah Kering (1) 

Keluaran 14:21-31 
 
 

 

① TINJAUAN LATAR BELAKANG 
● Perhatikan jika ada anak yang dapat 

menceritakan kembali cerita minggu 

lalu.  

● Siapa saja yang menceritakan tentang 

cerita sebelumnya kepada orang lain? 

Minta mereka untuk menceritakan 

pengalamannya.  

● Bagaimana kamu merespon bimbingan 

Roh Kudus dari minggu lalu? 

Dengan cara yang ajaib, Allah memakai Musa 

untuk membebaskan bangsa Israel dari 

perbudakan di Mesir. Raja Mesir bersepakat 

untuk melepaskan mereka. Musa dan bangsa 

Israel telah pergi tetapi Raja Mesir ingin 

menangkap dan membawa mereka kembali ke 

Mesir. 

 

Bangsa Israel telah sampai di pesisir laut Merah. 

Mereka merasa terjebak sebab laut Merah di 

satu sisi sedangkan Raja Mesir beserta 

tentaranya berada disisi lainnya. Allah berfirman 

kepada Musa untuk benda miliknya untuk 

menyeberangi laut Merah. 

 

CERITA ALKITAB 

Musa mengulurkan tangannya diatas laut. 

Semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air 

laut dengan perantaraan angin Timur yang 

keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. 

Terbelahlah air itu, dan orang Israel berjalan dari 

tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di 

kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok 

bagi mereka. Kemudian segala kuda-kuda raja, 

kereta kudanya, dan orangnya yang berkuda 

mengejar mereka hingga ke laut. Pada waktu 

pagi, dari tiang awan dan api Tuhan 

memandang ke tentara Mesir dan membuat 

kekacauan. Ia membuat roda-roda kereta 

berjalan miring, membuatnya susah untuk 

dikendarai.  

 

Orang Mesir berseru “Marilah kita lari 

meninggalkan orang Israel! Sebab Tuhanlah 

yang berperang untuk mereka melawan Mesir.”  

(Cerita belanjut ke halaman berikutnya) 

  

② PEMBUKAAN 

Ceritakanlah pengalamanmu saat melakukan 

sesuatu yang membutuhkan kekuatan yang 

besar untuk menyelesaikannya. 

③ LATAR BELAKANG 

④ CERITA ALKITAB 

⑤ MENUTURKAN KEMBALI 
Tinjauan cerita: Sampaikan kembali cerita 

sebelumnya melalui pertanyaan, tambahkan 

dan perbaiki jawaban-jawaban yang salah. 

Permainan menggunakan bola (Ball game): 

Saat anda mengatakan “MULAI”, anak-anak 

mengoper bola kepada anak-anak lain yang 

ada di dalam lingkaran sampai anda berkata 

“STOP”. Anak yang memegang bola harus 

menceritakan bagian berikutnya. Saat anda 

mengatakan “MULAI” anak-anak mulai 

mengoper bola kepada anak-anak lain sampai 

anda berkata “STOP”. Atau, anak-anak dapat 

melempar atau menggelindingkan bola kepada 

anak mana saja untuk meneruskan cerita. 
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⑥ PERTANYAAN CERITA ALKITAB (Bersambung) 
• Siapa sajakah tokoh yang berbeda-

beda yang ada di dalam cerita tersebut? 

• Apakah yang diajarkan atau ditunjukkan 

Allah kepada orang-orang yang ada di 

dalam cerita? 

• Dapatkah kamu membayangkan berada 

disana? Apa yang kamu dengar dan 

lihat saat cerita sedang disampaikan?  

• Hal apakah yang hari ini kamu pelajari 

tentang Allah? 

• Dengan cara bagaimana cerita ini dapat 

membuatmu tertantang maupun 

mendorong kamu?  

• Jika saat ini Allah dapat melenyapkan 

sesuatu untuk kamu, hal apakah itu? 

• Menurutmu mengapa Allah menuliskan 

kisah ini dalam Alkitab? 

Berfirmanlah Tuhan kepada Musa: “Ulurkanlah 

tanganmu ke atas laut supaya air berbalik 

meliputi orang Mesir, kereta kuda, dan orangnya 

yang berkuda.” Lalu Musa mengulurkan 

tangannya ke atas laut, dan saat fajar 

berbaliklah air ke tempatnya. 

 

Orang Mesir mencoba melarikan diri dari air itu, 

tetapi Tuhan mencampakkan mereka ke tengah 

laut. Berbaliklah segala air laut itu menutupi 

kereta kuda, orangnya yang berkuda dari 

seluruh pasukan raja Mesir yang telah menyusul 

orang Israel hingga ke laut. Seorangpun tidak 

ada yang tinggal dari mereka. 

 

Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari 

tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan 

mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. 

Demikianlah pada hari itu TUHAN 

menyelamatkan orang Israel dari tangan orang 

Mesir dan orang Israel melihat orang Mesir mati 

terhantar di pantai laut. 

 

Ketika dilihat oleh orang Israel, betapa besarnya 

perbuatan yang dilakukan TUHAN terhadap 

orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada 

TUHAN dan mereka percaya kepada TUHAN 

dan kepada Musa, hamba-Nya itu. 

 
  

 

⑦ PERTANYAAN RESPON 

      PRIBADI 
• Hal apakah yang akan kamu lakukan 

secara berbeda setelah mendengar 

cerita hari ini? 

• Bagaimana kamu apa merespon Allah 

hari ini? 

 

 ⑧ DOA PENUTUP 

Ya Allah, Engkau membela mereka yang mengasihi-Mu! Lindungilah kami ya Tuhan. 
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Musa Menyeberang  

Laut Merah di Tanah Kering (2) 
•  

Keluaran 14:21-31 
•  •  

 

 

① TINJAUAN LATAR BELAKANG 
● Perhatikan jika ada anak yang dapat 

menceritakan kembali cerita minggu 

lalu.  

● Siapa saja yang menceritakan tentang 

cerita sebelumnya kepada orang lain? 

Minta mereka untuk menceritakan 

pengalamannya.  

● Bagaimana kamu merespon bimbingan 

Roh Kudus dari minggu lalu? 

Allah berjanji kepada Musa untuk bahwa Ia akan 

menyelamatkan mereka. Allah berfirman kepada 

Musa untuk mengangkat tongkat gembalanya 

dan mengulurkannya ke atas laut Merah 

sehingga terbukalah jalan agar bangsa Israel 

dapat menyeberangi laut.  

 

Juga firman Tuhan kepadanya bahwa raja dan 

tentaranya akan mengejar mereka sampai ke 

laut Merah barulah kemuliaan Allah atas 

kemenangan akan disaksikan. 

 

CERITA ALKITAB 

Musa mengulurkan tangannya diatas laut. 

Semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air 

laut dengan perantaraan angin Timur yang 

keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. 

Terbelahlah air itu, dan orang Israel berjalan dari 

tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di 

kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok 

bagi mereka. Kemudian segala kuda-kuda raja, 

kereta kudanya, dan orangnya yang berkuda 

mengejar mereka hingga ke laut. Pada waktu 

pagi, dari tiang awan dan api Tuhan memandang 

ke tentara Mesir dan membuat kekacauan. Ia 

membuat roda-roda kereta berjalan miring, 

membuatnya susah untuk dikendarai.  

 

Orang Mesir berseru “Marilah kita lari 

meninggalkan orang Israel! Sebab Tuhanlah 

yang berperang untuk mereka melawan Mesir.”  

(Cerita belanjut ke halaman berikutnya) 

 

  

② PEMBUKAAN 

Dapatkah kamu ceritakan mengenai suatu 

kejadian dimana kamu merasa terjebak. 

③ LATAR BELAKANG 

④ CERITA ALKITAB 

⑤ MENUTURKAN KEMBALI 
Tinjauan cerita: Sampaikan kembali cerita 

sebelumnya melalui pertanyaan, tambahkan 

dan perbaiki jawaban-jawaban yang salah. 

Kursi Musik (Musical Chair): Letakkan kursi 

membentuk lingkaran sesuai dengan jumlah 

anggota kelompok anda kecuali satu orang. 

Kursi dihadapkan keluar. Setiap orang harus 

duduk di kursi kecuali satu orang yang tersisa. 

Ketika musik dimainkan, anak-anak mulai 

berjalan searah jarum jam mengelilingi kursi. 

Ketika musik dihentikan, setiap anak harus 

menempati sebuah kursi. Anak yang tidak 

kebagian kursi harus menceritakan kelanjutan 

cerita. Lakukan sehingga seluruh cerita telah 

disampaikan. 
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⑥ PERTANYAAN CERITA ALKITAB (Bersambung) 
• Dari cerita minggu ini, menurutmu hal 

apakah yang membuatnya berbeda 

dengan cerita minggu lalu? 

• Apa yang kamu sukai dari cerita itu?  

• Bagaimana Allah bertindak terhadap 

orang-orang yang ada di dalam cerita? 

Apakah yang kita pelajari dari hal 

tersebut? 

• Apakah yang kamu bayangkan ketika 

cerita disampaikan? 

• Apakah kamu merasa dalam situasi 

yang menakutkan seakan-akan 

musuhmu datang mendekat? Apakah 

kamu memiliki musuh? 

• Dengan cara bagaimana Allah 

mengalahkan musuh-musuh mu? 

• Menurutmu, mengapa Allah menuliskan 

kisah ini di dalam Alkitab? 

• Hal apakah yang dapat dijadikan 

motivasi atau penyemangat buatmu dari 

cerita ini? 

Berfirmanlah Tuhan kepada Musa: “Ulurkanlah 

tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi 

orang Mesir, kereta kuda, dan orangnya yang 

berkuda.” Lalu Musa mengulurkan tangannya ke 

atas laut, dan saat fajar berbaliklah air ke 

tempatnya. 

 

Orang Mesir mencoba melarikan diri dari air itu, 

tetapi Tuhan mencampakkan mereka ke tengah 

laut. Berbaliklah segala air laut itu menutupi 

kereta kuda, orangnya yang berkuda dari seluruh 

pasukan raja Mesir yang telah menyusul orang 

Israel hingga ke laut. Seorangpun tidak ada yang 

tinggal dari mereka. 

 

Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari 

tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan 

mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. 

Demikianlah pada hari itu TUHAN menyelamatkan 

orang Israel dari tangan orang Mesir dan orang 

Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai 

laut. 

 

Ketika dilihat oleh orang Israel, betapa besarnya 

perbuatan yang dilakukan TUHAN terhadap orang 

Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada TUHAN 

dan mereka percaya kepada TUHAN dan kepada 

Musa, hamba-Nya itu. 

 
 
 
 
 
  

 

⑦ PERTANYAAN RESPON 

      PRIBADI 
• Dari pelajaran hari ini, menurutmu 

apakah yang diminta Roh Kudus untuk 

kamu lakukan?  

• Dengan siapa kamu akan berbagi cerita 

yang kamu dengar minggu ini? 

 

 ⑧ DOA PENUTUP 

Tuhan, dalam situasi sulit yang kami hadapi, dengarkanlah jerit tangis kami akan pertolongan-Mu. 
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Musa Mengutus Pengintai  

ke Tanah Perjanjian (1) 
 

Bilangan 13:25-33 
 
 

 

① TINJAUAN LATAR BELAKANG 
● Perhatikan jika ada anak yang dapat 

menceritakan kembali cerita minggu 

lalu.  

● Siapa saja yang menceritakan tentang 

cerita sebelumnya kepada orang lain? 

Minta mereka untuk menceritakan 

pengalamannya.  

● Bagaimana kamu merespon bimbingan 

Roh Kudus dari minggu lalu? 

Allah berjanji kepada bangsa Israel bahwa Dia 

akan membawa mereka ke negeri yang 

dijanjikan. 

 

Ketika sudah semakin dekat ke negeri yang 

dijanjikan, Allah memerintahkan Musa untuk 

mengirim para pengintai untuk memantau negeri 

itu dan mereka yang tinggal disana. 

 

CERITA ALKITAB 

Setelah lewat empat puluh hari pulanglah 

mereka dari pengintaian negeri itu. Mereka 

membawa pulang kabar kepada Musa dan 

melaporkan dan menunjukkan kepada segenap 

umat itu hasil negeri itu. 

 

Mereka menceritakan kepada Musa, “Kami 

sudah masuk ke negeri, kemana kamu suruh 

kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah 

susu dan madunya! Inilah hasil-hasilnya. Hanya, 

bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. 

 

Kota-kotanya berkubu dan sangat besar. 

Kemudian Kaleb mencoba mententramkan hati 

bangsa itu di hadapan Musa, katanya: “Kita 

akan maju dan menduduki negeri itu. Kita pasti 

akan mengalahkannya. 

 

Tetapi orang-orang yang pergi ke sana 

bersama-sama dengan dia berkata: “Kita tidak 

dapat maju menyerang bangsa itu; mereka lebih 

kuat dari pada kita.”  

(cerita dilanjutkan ke halaman berikutnya) 

  

② PEMBUKAAN 

Jik kamu bisa mengintai seseorang untuk 

mengetahui apa yang mereka lakukan, 

siapakah orang itu? 

③ LATAR BELAKANG 

④ CERITA ALKITAB 

⑤ MENUTURKAN KEMBALI 
Tinjauan cerita: Sampaikan kembali cerita 

sebelumnya melalui pertanyaan, tambahkan 

dan perbaiki jawaban-jawaban yang salah. 

Permainan menggunakan tali (Rope Game): 

Siapkan seutas tali dengan panjang 4,5m dan 

ikat kedua ujungnya. Minta anak-anak masuk 

kedalam lingkaran sambil masing-masing 

memegang tali tersebut. Mulai putar tali ke 

satu arah. Saat anda bilang “STOP”, anak 

yang terdekat dengan simpul tali menceritakan 

bagian cerita berikutnya. Lakukan ini hingga 

keseluruhan cerita diceritakan kembali. 
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⑥ PERTANYAAN CERITA ALKITAB (Bersambung) 
• Siapa saja tokoh-tokoh yang ada di 

dalam cerita tersebut?  

• Hal apa yang paling kamu sukai dari 

cerita tersebut? 

• Pilihan-pilihan apa yang dibuat oleh 

para tokoh tersebut? Hal apa lagi yang 

dapat mereka lakukan? Apa akibat dari 

pilihan yang mereka buat?  

• Menurut kamu apakah bagian 

terpenting dari cerita hari ini?  

• Dalam hal apa kita terlihat serupa 

dengan para pengintai yang berbeda 

itu? Menurutmu, kamu berbeda dalam 

hal apa? 

• Masalah apa yang sedang kamu hadapi 

yang kelihatannya sangat besar?  

• Bagaimana Tuhan dapat membantu 

kamu? 

Dan para pengintai itu menyampaikan kepada 

orang Israel kabar busuk tentang negeri yang 

diintai mereka, dengan berkata, “Negeri yang 

kita jelajahi terlalu luas untuk ditaklukkan. 

Orang-orang yang kami lihat tinggi-tinggi 

perawakan. Kami lihat diri kami seperti belalang, 

dan demikian juga mereka terhadap kami.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

⑦ PERTANYAAN RESPON 

      PRIBADI 
• Dari pelajaran hari ini, menurutmu 

apakah yang ingin Roh Kudus 

sampaikan kepadamu?  

• Bagaimana kamu merespon Tuhan 

Yesus hari ini? 

 

 ⑧ DOA PENUTUP 

Saat kami menghadapi masalah yang besar dalam hidup, Ya Tuhan, ingatkan kami bahwa 

Engkau berjanji tidak akan meninggalkan kami. 
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Musa Mengutus Pengintai  

ke Tanah Perjanjian (2) 
 

Bilangan 13:25-33 
 

 

① TINJAUAN LATAR BELAKANG 
● Perhatikan jika ada anak yang dapat 

menceritakan kembali cerita minggu 

lalu.  

● Siapa saja yang menceritakan tentang 

cerita sebelumnya kepada orang lain? 

Minta mereka untuk menceritakan 

pengalamannya.  

● Bagaimana kamu merespon bimbingan 

Roh Kudus dari minggu lalu? 

Musa mengutus 12 orang pengintai yang 

memata-matai seluruh penjuru Tanah Perjanjian 

dan kembali untuk memberikan laporan setelah 

40 hari melakukan pengintaian. 

 

CERITA ALKITAB 

Setelah lewat empat puluh hari pulanglah 

mereka dari pengintaian negeri itu. Mereka 

membawa pulang kabar kepada Musa dan 

melaporkan dan menunjukkan kepada segenap 

umat itu hasil negeri itu. 

 

Mereka menceritakan kepada Musa, “Kami 

sudah masuk ke negeri, kemana kamu suruh 

kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah 

susu dan madunya! Inilah hasil-hasilnya. Hanya, 

bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. 

 

Kota-kotanya berkubu dan sangat besar. 

Kemudian Kaleb mencoba mententramkan hati 

bangsa itu di hadapan Musa, katanya: “Kita 

akan maju dan menduduki negeri itu. Kita pasti 

akan mengalahkannya. 

 

Tetapi orang-orang yang pergi ke sana 

bersama-sama dengan dia berkata: “Kita tidak 

dapat maju menyerang bangsa itu; mereka lebih 

kuat dari pada kita.”  

(cerita dilanjutkan ke halaman berikutnya) 

  

② PEMBUKAAN 

Siapakah orang terkuat dan tergagah yang 

kamu kenal? 

③ LATAR BELAKANG 

④ CERITA ALKITAB 

⑤ MENUTURKAN KEMBALI 
Tinjauan cerita: Sampaikan kembali cerita 

sebelumnya melalui pertanyaan, tambahkan 

dan perbaiki jawaban-jawaban yang salah. 

Menciptakan lagu: Buatlah sebuah lagu untuk 

menyampaikan kembali tentang cerita Alkitab. 

Bisa juga anda menggunakan lagu yang 

dikenal oleh anak-anak dan mengganti liriknya 

untuk menyampaikan kembali cerita Alkitab. 

Mereka dapat menciptakan sebuah lagu atau 

bisa juga lagu rap. 
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⑥ PERTANYAAN CERITA ALKITAB (Bersambung) 
• Apa yang kamu sukai dari cerita yang 

disampaikan hari ini? 

• Apa yang paling membuatmu terkagum 

dari cerita tersebut? 

• Bagaimana tanggapan orang-orang 

terhadap laporan dari para pengintai?  

• Apakah yang dipertaruhkan Yosua dan 

Kaleb dalam mengikuti Allah?  

• Apakah kamu pernah berada dalam 

situasi dimana kamu satu-satunya yang 

berbeda, baik dari penampilan, umur 

maupun pemikiranmu? Bagaimanakah 

rasanya? 

• Hal apa yang kamu pelajari tentang 

Allah hari ini? 

• Hal paling menarik apa yang kamu 

dengar hari ini? 

Dan para pengintai itu menyampaikan kepada 

orang Israel kabar busuk tentang negeri yang 

diintai mereka, dengan berkata, “Negeri yang 

kita jelajahi terlalu luas untuk ditaklukkan. 

Orang-orang yang kami lihat tinggi-tinggi 

perawakan. Kami lihat diri kami seperti belalang, 

dan demikian juga mereka terhadap kami.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

⑦ PERTANYAAN RESPON 

      PRIBADI 
• Dari cerita hari ini, bagaimana Tuhan 

menginginkanmu untuk hidup dengan 

cara yang berbeda? 

• Dengan siapa kamu akan berbagi cerita 

yang kamu dengar minggu ini? 

 

 ⑧ DOA PENUTUP 

Tuhan, buat kami mengingat: “Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi 

nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan 

ucap syukur.” Filipi 4:6 
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Yosua: Runtuhnya Tembok Yeriko (1) 
 

Yosua 6:8-16, 20 
 
 

 

 

 

① TINJAUAN LATAR BELAKANG 
● Perhatikan jika ada anak yang dapat 

menceritakan kembali cerita minggu 

lalu.  

● Siapa saja yang menceritakan tentang 

cerita sebelumnya kepada orang lain? 

Minta mereka untuk menceritakan 

pengalamannya.  

● Bagaimana kamu merespon bimbingan 

Roh Kudus dari minggu lalu? 

Yosua memimpin bangsa Israel dan Allah 

berjanji bahwa mereka akan memasuki Tanah 

Perjanjian. 

  

Bangsa itu dengan cara yang ajaib 

menyeberangi sungai Yordan di tanah yang 

kering seperti ketika mereka menyeberangi laut 

Merah. 

 

Kita akan mendengar cerita tentang Tabut 

Perjanjian Allah. Tabut ini berbeda dari bahtera 

dibangun Nuh. Tabut tersebut merupakan kotak 

untuk menyimpan perintah-perintah yang 

dituliskan Allah untuk ditaati. 

 

CERITA ALKITAB 

Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa 

itu, maka berjalanlah maju ketujuh orang imam 

di hadapan Tuhan.  

 

Sambil berbaris, para imam membawa tujuh 

sangkakala dan meniupnya. Para imam yang 

membawa Tabut Perjanjian Allah mengikuti 

mereka. Orang-orang bersenjata berbaris 

didepan para imam dan dibarisan penutup 

Tabut Perjanjian Allah.  

 

Para imam meniup sangkakala terus menerus. 

Tetapi Yosua memerintahkan kepada bangsa 

itu agar tidak memberi seruan perang. Ia 

berkata, “Janganlah bersorak. Janganlah 

sepatah katapun keluar dari mulutmu, sampai 

pada hari aku mengatakan kepadamu. 

Bersoraklah.” Yosua membawa tabut Tuhan 

mengelilingi kota satu kali. 

(cerita dilanjutkan ke halaman berikutnya)  

② PEMBUKAAN 

Siapakah orang terkuat dan tergagah yang 

kamu kenal? 

③ LATAR BELAKANG 

④ CERITA ALKITAB 

⑤ MENUTURKAN KEMBALI 
Tinjauan cerita: Sampaikan kembali cerita 

sebelumnya melalui pertanyaan, tambahkan 

dan perbaiki jawaban-jawaban yang salah. 

Bermain Peran: Mintalah beberapa anak 

untuk memperagakan cerita Alkitab dan disaat 

yang bersamaan anda menyampaikan cerita. 

Anda bisa juga meminta satu atau dua orang 

anak yang mau membacakan cerita 

sementara yang lain memperagakannya. 
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⑥ PERTANYAAN CERITA ALKITAB (Bersambung) 
• Siapa saja tokoh atau kelompok yang 

berbeda-beda yang ada di dalam cerita 

tersebut? 

• Apa yang Allah telah ajarkan atau 

tunjukkan kepada para tokoh yang ada 

dalam cerita ini? 

• Hal apa yang terlintas dipikiranmu saat 

cerita ini disampaikan? Bagaimana 

perasaanmu?  

• Hal apa yang membuat kamu terpesona 

atau terkagum dengan cerita hari ini? 

• Seperti apa rasanya melakukan sesuatu 

untuk Allah untuk hal-hal yang 

kelihatannya sangat bodoh?  

• Apa yang kamu pelajari hari ini tentang 

Allah? 

Kemudian kembalilah mereka ketempat 

perkemahan dan bermalam. Keesokan harinya 

Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam 

kembali mengangkat tabut Tuhan.  

 

Maka berjalanlah juga ketujuh orang imam, yang 

membawa ketujuh sangkakala dan berbaris di 

depan tabut Tuhan, sambil meniup sangkakala 

mereka. Orang-orang bersenjata berbaris di 

depan mereka, dan pada barisan penutup di 

belakang tabut Tuhan. 

 

Para imam meniup sangkakala mereka terus 

menerus. Demikianlah pada hari kedua mereka 

mengelilingi kota itu satu kali saja lalu pulang ke 

tempat perkemahan. Begitulah dilakukan 

mereka setiap hari selama enam hari lamanya. 

Pada hari ketujuh mereka bangun pagi-pagi 

ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota, 

seperti yang mereka lakukan dihari-hari 

sebelumnya. Tetapi pada hari itu mereka 

mengelilingi kota itu tujuh kali. Pada ketujuh 

kalinya para imam meniup sangkakala mereka. 

Kemudian Yosua memerintahkan: “Bersoraklah! 

Sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini 

padamu.” 

 

Ketika para imam meniup sangkakala, bangsa 

itu pun bersorak-sorai. Sesudah bangsa itu 

mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah 

bangsa itu, maka runtuhlah tembok itu, 

kemudian setiap orang lari memasuki kota. 

Bangsa Israel merebut kota itu. 

 

⑦ PERTANYAAN RESPON 

      PRIBADI 
• Dari cerita hari ini, bagaimana Tuhan 

menginginkanmu untuk hidup dengan 

cara yang berbeda? 

• Bagaima kamu akan merespon Allah 

hari ini? 

 

 

 

 ⑧ DOA PENUTUP 

Kami dapat selalu mengandalkan-Mu, ya Tuhan, dan menunggu jawaban-Mu. Berilah kami 

kesabaran, Tuhan disaat kami menanti-Mu. 
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Yosua: Runtuhnya Tembok Yeriko (2) 
  

Yosua 6:8-16, 20 
 
 
 
 
 

 

① TINJAUAN LATAR BELAKANG 
● Perhatikan jika ada anak yang dapat 

menceritakan kembali cerita minggu 

lalu.  

● Siapa saja yang menceritakan tentang 

cerita sebelumnya kepada orang lain? 

Minta mereka untuk menceritakan 

pengalamannya.  

● Bagaimana kamu merespon bimbingan 

Roh Kudus dari minggu lalu? 

Ketika Yosua mendekati Yerikho, ia bertemu 

dengan pemimpin tentara Allah. Yosua 

merebahkan dirinya untuk menyembah dan 

diperintahkan untuk melepaskan kasutnya 

karena tanah yang ia pijak adalah kudus.  

 

Kemudian, ia memberikan petunjuk kepada 

Yosua mengenai bagaimana ia akan dapat 

merebut kota sangat luas yang dikelilingi oleh 

tembok yang sangat besar. 

 

CERITA ALKITAB 

Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa 

itu, maka berjalanlah maju ketujuh orang imam 

di hadapan Tuhan.  

 

Sambil berbaris, para imam membawa tujuh 

sangkakala dan meniupnya. Para imam yang 

membawa Tabut Perjanjian Allah mengikuti 

mereka. Orang-orang bersenjata berbaris 

didepan para imam dan dibarisan penutup Tabut 

Perjanjian Allah.  

 

Para imam meniup sangkakala terus menerus. 

Tetapi Yosua memerintahkan kepada bangsa itu 

agar tidak memberi seruan perang. Ia berkata, 

“Janganlah bersorak. Janganlah sepatah 

katapun keluar dari mulutmu, sampai pada hari 

aku mengatakan kepadamu. Bersoraklah.” 

Yosua membawa tabut Tuhan mengelilingi kota 

satu kali. 

(cerita dilanjutkan ke halaman berikutnya) 

 

  

② PEMBUKAAN 

Dapat kah kamu ceritakan mengenai 

pengalaman mu disaat kamu mengerjakan 

pekerjaan sehari – hari yang nampak nya 

sangat sulit tetapi ternyata berakhir sangat 

mudah? 

③ LATAR BELAKANG 

④ CERITA ALKITAB 

⑤ MENUTURKAN KEMBALI 
Tinjauan cerita: Sampaikan kembali cerita 

sebelumnya melalui pertanyaan, tambahkan 

dan perbaiki jawaban-jawaban yang salah. 

Permainan berhitung hingga lima puluh: 

Perlahan-lahan hitunglah sampai dan 

perhatikan apabila anak-anak dapat 

menuturkan kembali cerita sebelum angka 

lima puluh. 
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⑥ PERTANYAAN CERITA ALKITAB (Bersambung) 
• Apa yang kamu suka dari cerita hari ini? 

• Pelajaran apa yang kamu dapat 

mengenai hubungan Yosua dengan 

Tuhan dari cerita ini? 

• Pilihan apa yang diambil oleh orang-

orang tersebut? Hal apa lagi yang dapat 

mereka lakukan? Apa yang terjadi 

sebagai akibat dari pilihan yang mereka 

buat?  

• Menurut kamu apa yang dirasakan dan 

dipikirkan oleh Yosua dalam cerita ini? 

Bangsa Israel kah? Para penduduk kota 

Yerikho? Bagaimana perasaanmu jika 

kamu berbaris mengelilingi tembok itu 

selama berhari-hari?  

• Bagaimana cerita ini dapat mengajak 

atau mendorong kamu? Apakah 

menurut kamu Allah memintamu untuk 

melakukan sesuatu yang sangat sulit?  

• Apa yang disampaikan cerita ini 

mengenai cara Allah dalam melakukan 

sesuatu? 

Kemudian kembalilah mereka ketempat 

perkemahan dan bermalam. Keesokan harinya 

Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam kembali 

mengangkat tabut Tuhan.  

 

Maka berjalanlah juga ketujuh orang imam, yang 

membawa ketujuh sangkakala dan berbaris di 

depan tabut Tuhan, sambil meniup sangkakala 

mereka. Orang-orang bersenjata berbaris di 

depan mereka, dan pada barisan penutup di 

belakang tabut Tuhan. 

 

Para imam meniup sangkakala mereka terus 

menerus. Demikianlah pada hari kedua mereka 

mengelilingi kota itu satu kali saja lalu pulang ke 

tempat perkemahan. Begitulah dilakukan mereka 

setiap hari selama enam hari lamanya. Pada hari 

ketujuh mereka bangun pagi-pagi ketika fajar 

menyingsing dan mengelilingi kota, seperti yang 

mereka lakukan dihari-hari sebelumnya. Tetapi 

pada hari itu mereka mengelilingi kota itu tujuh 

kali. Pada ketujuh kalinya para imam meniup 

sangkakala mereka. Kemudian Yosua 

memerintahkan: “Bersoraklah! Sebab Tuhan telah 

menyerahkan kota ini padamu.” 

 

Ketika para imam meniup sangkakala, bangsa itu 

pun bersorak-sorai. Sesudah bangsa itu 

mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah 

bangsa itu, maka runtuhlah tembok itu, kemudian 

setiap orang lari memasuki kota. Bangsa Israel 

merebut kota itu. 

 
  

 

⑦ PERTANYAAN RESPON 

      PRIBADI 
• Dari pelajaran hari ini, menurutmu apa 

yang Allah inginkan untuk kamu 

lakukan?  

• Menurutmu, bagaimana Allah 

menginginkan kamu menjadi bagian 

dari cerita-Nya? 

 

 ⑧ DOA PENUTUP 

Allah kami yang perkasa, nyatakanlah kuasa-Mu dengan segala cara. Berikanlah kami kuasa-Mu 

untuk melakukan tugas-Mu. 
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Elisa: Naaman Disembuhkan (1) 
 

2 Raja-raja 5:9-15 
 
 
 
 

 

 

① TINJAUAN LATAR BELAKANG 
● Perhatikan jika ada anak yang dapat 

menceritakan kembali cerita minggu 

lalu.  

● Siapa saja yang menceritakan tentang 

cerita sebelumnya kepada orang lain? 

Minta mereka untuk menceritakan 

pengalamannya.  

● Bagaimana kamu merespon bimbingan 

Roh Kudus dari minggu lalu? 

Naaman adalah salah satu komandan pasukan. 

Naaman mengidap suatu penyakit kulit, kusta. 

 

Seorang gadis Yahudi menyuruhnya menemui 

seorang nabi, Elisa, untuk kesembuhannya. 

 

CERITA ALKITAB 

Kemudian pergilah Naaman dengan kudanya 

dan keretanya lalu berhenti di depan pintu 

rumahnya. Elisa menyuruh seorang suruhan 

kepada Naaman mengatakan: "Pergilah mandi 

tujuh kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu 

akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi 

tahir."  

 

Naaman menjadi kecewa dan pergi. Ia berkata, 

“Aku sangka Elisa akan keluar dan memangil 

nama Tuhan, Allahnya untuk aku.  

 

Aku sangka ia akan menggerak-gerakan 

tangannya diatas tempat penyakit itu dan 

dengan demikian menyembuhkan penyakit 

kustaku.” Kemudian pergilah Naaman dengan 

panas hati. 

  

Pegawai-pegawai Naaman datang mendekat 

serta berkata kepadanya, “Bapak, seandainya 

nabi itu menyuruh perkara yang sukar 

kepadamu, bukankah bapak akan 

melakukannya? Tidakkah lebih masuk akal 

untuk melakukannya saja? 

(Cerita dilanjutkan di halaman berikut nya) 

  

② PEMBUKAAN 

Ceritakanlah saat kamu sedang sakit keras. 

③ LATAR BELAKANG 

④ CERITA ALKITAB 

⑤ MENUTURKAN KEMBALI 
Tinjauan cerita: Sampaikan kembali cerita 

sebelumnya melalui pertanyaan, tambahkan 

dan perbaiki jawaban-jawaban yang salah. 

Isyarat tangan: Lihat lagi cerita Alkitab dan 

minta kelompok untuk membuat isyarat tangan 

yang berbeda-beda yang akan membantu 

mereka mengingat setiap bagian dari cerita. 

Lanjutkan penuturan cerita kembali dengan 

menambahkan lebih banyak isyarat tangan 

hingga semua cerita disampaikan kembali. 
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⑥ PERTANYAAN CERITA ALKITAB (Bersambung) 
• Apa yang kamu sukai dari cerita hari 

ini?  

• Siapa sajakah para tokoh yang berbeda 

yang ada dalam cerita hari ini? 

• Bagaimana Allah merespon kepada 

orang-orang yang ada dalam cerita? 

Menunjukkan apakah hal tersebut? 

• Menurut kamu bagaimanakah 

perasaannya Naaman? Jika kamu jadi 

Naaman, apa yang akan kamu 

lakukan? 

• Apakah ada seseorang yang kamu 

kenal yang sedang sakit keras? 

Bagaimanakah perasaan kamu 

mengenai hal itu?  

• Bagaimana caranya Allah 

menjadikanmu seseorang yang dapat 

membantu mereka? Apa yang ingin 

Allah sampaikan kepada mereka? 

• Pelajaran apa yang kamu dapat hari ini 

tentang cara kerja Tuhan? 

Apalagi sekarang, ia berkata kepadamu, 

”Mandilah dan kamu akan menjadi tahir. 

Turunlah Naaman membenamkan dirinya tujuh 

kali ke dalam sungai Yordan, sesuai dengan 

perkataan Elisa.  

 

Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh 

seorang anak. Dan ia menjadi tahir. Naaman 

dan seluruh pasukannya kembali kepada Elisa.  

 

Tampillah ia depan Elisa dan berkata,”Sekarang 

aku tahu, bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah 

kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya 

pemberianku ini” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

⑦ PERTANYAAN RESPON 

      PRIBADI 
• Melalui cerita hari ini, bagaimanakah 

kamu akan mencintai dan melayani 

Tuhan dengan cara yang berbeda? 

• Menurutmu, bagaimana Allah 

menginginkan kamu menjadi bagian 

dari cerita-Nya? 

 

 ⑧ DOA PENUTUP 

Ingatkanlah kami untuk selalu merendahkan diri kami dihadapan-Mu ya Tuhan dan Engkau akan 

meninggikan kami. Berikanlah kami hati yang beriman teguh kepada-Mu, ya Tuhan. 
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Elisa: Naaman Disembuhkan (2) 
 

2 Raja-raja 5:9-15 
 
 

 

 

 
 

① TINJAUAN LATAR BELAKANG 
● Perhatikan jika ada anak yang dapat 

menceritakan kembali cerita minggu 

lalu.  

● Siapa saja yang menceritakan tentang 

cerita sebelumnya kepada orang lain? 

Minta mereka untuk menceritakan 

pengalamannya.  

● Bagaimana kamu merespon bimbingan 

Roh Kudus dari minggu lalu? 

Bangsa Yahudi tinggal di negri yang bukan 

kepunyaan mereka. Mereka menjadi pelayan 

dari bangsa Aram.  

 

Salah seorang komandan pasukan orang Aram 

menderita penyakit kulit, kusta, yang pada saat 

itu tidak bisa disembuhkan. Seorang gadis 

pelayan muda memintanya untuk pergi 

menemui nabi Elisa. 

 

CERITA ALKITAB 

Kemudian pergilah Naaman dengan kudanya 

dan keretanya lalu berhenti di depan pintu 

rumahnya. Elisa menyuruh seorang suruhan 

kepada Naaman mengatakan: "Pergilah mandi 

tujuh kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu 

akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi 

tahir."  

 

Naaman menjadi kecewa dan pergi. Ia berkata, 

“Aku sangka Elisa akan keluar dan memangil 

nama Tuhan, Allahnya untuk aku.  

 

Aku sangka ia akan menggerak-gerakan 

tangannya diatas tempat penyakit itu dan 

dengan demikian menyembuhkan penyakit 

kustaku.” Kemudian pergilah Naaman dengan 

panas hati. 

  

Pegawai-pegawai Naaman datang mendekat 

serta berkata kepadanya, “Bapak, seandainya 

nabi itu menyuruh perkara yang sukar 

kepadamu, bukankah bapak akan 

melakukannya? Tidakkah lebih masuk akal 

untuk melakukannya saja? 

(Cerita dilanjutkan di halaman berikut nya)  

② PEMBUKAAN 

Pernahkan kamu diminta untuk melakukan 

suatu hal yang tidak biasa oleh seseorang? 

③ LATAR BELAKANG 

④ CERITA ALKITAB 

⑤ MENUTURKAN KEMBALI 
Tinjauan cerita: Sampaikan kembali cerita 

sebelumnya melalui pertanyaan, tambahkan 

dan perbaiki jawaban-jawaban yang salah. 

Komik: Berikan selembar kertas kepada 

setiap anak. Mintalah mereka untuk melipat 

kertas menjadi dua dan lipat dua lagi 

kemudian lipatlah sekali lagi untuk yang ketiga 

kalinya. Ketika lipatan dibuka, akan terlihat 8 

kotak pada kertas. Untuk setiap adegan atau 

tindakan dalam cerita Alkitab, mintalah setiap 

anak untuk membuat gambar sederhana atau 

benda di setiap kotak sesuai dengan urutan 

kejadian yang ada di dalam cerita. Setelah 

selesai, secara berpasangan anak 

memaparkan kembali cerita menggunakan 

komik. 
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⑥ PERTANYAAN CERITA ALKITAB (Bersambung) 
• Apa yang kamu sukai dari cerita ini?  

• Menurut kamu, mengapa Allah 

menuliskan kisah ini di dalam Alkitab? 

• Pilihan apa yang dibuat orang-orang 

itu? Hal apa lagi yang dapat mereka 

lakukan? Apa yang terjadi sebagai 

akibat dari pilihan yang mereka buat? 

• Dari cerita hari ini, apakah ada hal-hal 

yang mengingatkan kamu dengan cerita 

yang telah kamu dengar sebelumnya? 

• Saya membayangkan apa yang ada 

dalam benak dan hati Naaman pada 

cerita ini?  

• Apakah kamu sekarang berada dalam 

situasi dimana kamu merasa perlu 

untuk mematuhi Allah seperti Naaman? 

• Bagaimana caranya kita memuji Allah 

untuk segala hal besar yang telah Ia 

lakukan? 

Apalagi sekarang, ia berkata kepadamu, 

”Mandilah dan kamu akan menjadi tahir. 

Turunlah Naaman membenamkan dirinya tujuh 

kali ke dalam sungai Yordan, sesuai dengan 

perkataan Elisa.  

 

Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh 

seorang anak. Dan ia menjadi tahir. Naaman 

dan seluruh pasukannya kembali kepada Elisa.  

 

Tampillah ia depan Elisa dan berkata,”Sekarang 

aku tahu, bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah 

kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya 

pemberianku ini” 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

⑦ PERTANYAAN RESPON 

      PRIBADI 
• Dari cerita ini, pelajaran apa yang kamu 

dapat tentang menjadi pengikut Kristus? 

Adakah suatu hal khusus yang akan 

kamu patuhi minggu ini?  

• Dengan siapakah kamu akan berbagi 

cerita minggu ini? 

 

 ⑧ DOA PENUTUP 

Ajar kami untuk mematuhi Mu, Allah, karena Engkaulah yang mampu melakukan segala perkara! 
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Penglihatan Yesaya tentang Tuhan (1) 
 

Yesaya 6:1-8 
 

 

 

 

① TINJAUAN LATAR BELAKANG 
● Perhatikan jika ada anak yang dapat 

menceritakan kembali cerita minggu 

lalu.  

● Siapa saja yang menceritakan tentang 

cerita sebelumnya kepada orang lain? 

Minta mereka untuk menceritakan 

pengalamannya.  

● Bagaimana kamu merespon bimbingan 

Roh Kudus dari minggu lalu? 

Nabi adalah seseorang yang dipanggil atau 

secara khusus dipilih oleh Allah untuk berbicara 

atas Nama-Nya.  

 

Berkali-kali mereka menyampaikan berbagai hal 

untuk memperbaiki umat-Nya sehingga mereka 

lebih dekat kepada Allah. Salah satu dari para 

nabi ini bernama Yesaya. 

 

CERITA ALKITAB 

Dalam tahun meninggalnya raja Uzia, aku 

melihat Tuhan duduk diatas tahta yang tinggi 

dan menjulang. Ujung jubah-Nya memenuhi Bait 

Suci. 

 

Para Serafim dalam nyala api berdiri di sebelah 

atas-Nya. Masing-masing mempunyai enam 

sayap: dua sayap dipakai untuk menutupi wajah 

mereka, dua sayap dipakai untuk menutupi kaki 

mereka, dan dua sayap dipakai untuk melayang-

layang. Dan mereka berseru kepada satu sama 

lain: 

 

“Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam.” 

Seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Nya 

 

“Seruan mereka membuat alas ambang pintu 

bergoyang, dan rumah itu pun penuhlah dengan 

asap. Lalu kataku:”Celakalah aku! Aku binasa! 

Aku adalah orang yang najis bibir, dan hidup 

diantara bangsa yang najis bibir, namun mataku 

telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta 

alam.” 

 

Salah satu dari Serafim itu menggunakan capit 

untuk mengambil bara api dari atas altar.  

(Cerita belanjut ke halaman berikutnya)  

② PEMBUKAAN 

Apakah kamu pernah diminta untuk melakukan 

sebuah tugas khusus? Jika pernah, tugas 

apakah itu? Bagaimanakah perasaan mu? 

③ LATAR BELAKANG 

④ CERITA ALKITAB 

⑤ MENUTURKAN KEMBALI 
Tinjauan cerita: Sampaikan kembali cerita 

sebelumnya melalui pertanyaan, tambahkan 

dan perbaiki jawaban-jawaban yang salah. 

Permainan menggunakan tali (Rope Game): 

Siapkan seutas tali dengan panjang 4,5m dan 

ikat kedua ujungnya. Minta anak – anak masuk 

kedalam lingkaran sambil masing-masing 

memegang tali tersebut. Mulai putar tali ke 

satu arah. Saat anda bilang “STOP”, anak 

yang terdekat dengan simpul tali menceritakan 

bagian cerita berikutnya. Lakukan ini hingga 

keseluruhan cerita diceritakan kembali. 
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⑥ PERTANYAAN CERITA ALKITAB (Bersambung) 
• Apakah yang kamu bayangkan disaat 

cerita disampaikan? 

• Pelajaran apa yang kamu dapat tentang 

hubungan Yesaya dengan Allah dari 

cerita ini? 

• Hal apa yang kamu pelajari tentang 

Allah hari ini?  

• Setelah mendengar cerita hari ini, 

bagaimana cerita ini akan mengubah 

caramu memandang dirimu sendiri?  

• Apa yang kamu pelajari tentang menjadi 

pengikut Allah dari cerita ini?  

• Apabila Allah datang kepadamu hari ini, 

menurutmu apa yang akan dikatakan-

Nya kepadamu? Saya membayangkan 

bagaimana kamu akan merespon-Nya? 

Kemudian ia terbang menghampiriku dengan 

bara panas di tangannya.  

 

Serafim itu menyentuh mulutku dengan bara 

panas itu dan berkata, “Lihatlah, kesalahanmu 

telah dihapus, karena bara panas ini telah 

menyentuh bibirmu. Dosa-dosamu telah 

diampuni.” 

 
Lalu aku mendengar suara Tuhan, berkata, 

“Siapakah yang akan Ku utus? Siapakah yang 

akan pergi untuk-Ku?” Dan aku berkata, “Ini aku. 

Utuslah aku!” 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

⑦ PERTANYAAN RESPON 

      PRIBADI 
• Dari pelajaran hari ini, menurutmu 

apakah yang ingin disampaikan oleh 

Roh Kudus?  

• Menurutmu, bagaimana Allah 

menginginkan kamu menjadi bagian 

dari kisah-Nya? 

 

 ⑧ DOA PENUTUP 

Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam! Seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Nya! 

Berkatilah kami dengan hati untuk menyembah-Mu. 
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Penglihatan Yesaya tentang Tuhan (2) 
 

Yesaya 6:1-8 
 
 

 

 

 

① TINJAUAN LATAR BELAKANG 
● Perhatikan jika ada anak yang dapat 

menceritakan kembali cerita minggu 

lalu.  

● Siapa saja yang menceritakan tentang 

cerita sebelumnya kepada orang lain? 

Minta mereka untuk menceritakan 

pengalamannya.  

● Bagaimana kamu merespon bimbingan 

Roh Kudus dari minggu lalu? 

Sang Nabi, Yesaya, telah dipanggil, artinya 

secara khusus dipilih oleh Allah, dan 

menghadap Allah di hadirat-Nya. 

  

Ia berkesempatan menyaksikan malaikat-

malaikat menyembah Allah dan Tuhan berbicara 

kepadanya. 

 

CERITA ALKITAB 

Dalam tahun meninggalnya raja Uzia, aku 

melihat Tuhan duduk diatas tahta yang tinggi 

dan menjulang. Ujung jubah-Nya memenuhi Bait 

Suci. 

 

Para Serafim dalam nyala api berdiri di sebelah 

atas-Nya. Masing-masing mempunyai enam 

sayap: dua sayap dipakai untuk menutupi wajah 

mereka, dua sayap dipakai untuk menutupi kaki 

mereka, dan dua sayap dipakai untuk melayang-

layang. Dan mereka berseru kepada satu sama 

lain: 

 

“Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam.” 

Seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Nya 

 

“Seruan mereka membuat alas ambang pintu 

bergoyang, dan rumah itu pun penuhlah dengan 

asap. Lalu kataku:”Celakalah aku! Aku binasa! 

Aku adalah orang yang najis bibir, dan hidup 

diantara bangsa yang najis bibir, namun mataku 

telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta 

alam.” 

 

Salah satu dari Serafim itu menggunakan capit 

untuk mengambil bara api dari atas altar.  

(Cerita belanjut ke halaman berikutnya)  

② PEMBUKAAN 

Menurutmu, seperti apakah surga itu? 

Menurutmu, seperti apakah rasanya berada 

dalam hadirat Tuhan? 

③ LATAR BELAKANG 

④ CERITA ALKITAB 

⑤ MENUTURKAN KEMBALI 
Tinjauan cerita: Sampaikan kembali cerita 

sebelumnya melalui pertanyaan, tambahkan 

dan perbaiki jawaban-jawaban yang salah. 

Permainan berpasangan (Partners): Bagi 

anak-anak kedalam kelompok yang lebih kecil 

terdiri dari 2-3 anak. Secara bergantian anak-

anak menuturkan kembali cerita yang 

disampaikan. Apabila ada anak yang tidak 

dapat mengingat cerita berikutnya, anggota 

kelompok yang lain dapat membantu untuk 

melanjutkan. 
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⑥ PERTANYAAN CERITA ALKITAB (Bersambung) 
• Apa yang kamu sukai dari cerita Alkitab 

hari ini?  

• Pilihan apa yang telah dibuat oleh 

Yesaya? Hal apalagi yang dapat 

dilakukan Yesaya? Apa yang terjadi 

sebagai akibat dari pilihan yang diambil 

oleh Yesaya? 

• Dapatkah kamu membayangkan berada 

dalam cerita tersebut? Apa yang kamu 

dengar/lihat/cium ketika cerita 

disampaikan? 

• Menurutmu, dalam cerita ini, apakah 

yang ada di dalam hati dan benak 

Yesaya? 

• Dengan cara bagaimanakah Allah 

memanggil kamu seperti Dia memanggil 

Yesaya? Apa yang Allah minta dari 

kamu? 

• Apakah yang akan menghentikanmu 

untuk benar-benar berserah dan 

menjadi pengikut Yesus? 

Kemudian ia terbang menghampiriku dengan 

bara panas di tangannya.  

 

Serafim itu menyentuh mulutku dengan bara 

panas itu dan berkata, “Lihatlah, kesalahanmu 

telah dihapus, karena bara panas ini telah 

menyentuh bibirmu. Dosa-dosamu telah 

diampuni.” 

 
Lalu aku mendengar suara Tuhan, berkata, 

“Siapakah yang akan Ku utus? Siapakah yang 

akan pergi untuk-Ku?” Dan aku berkata, “Ini aku. 

Utuslah aku!” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

⑦ PERTANYAAN RESPON 

      PRIBADI 
• Bagaimana kamu merespon panggilan 

Allah hari ini? 

• Dengan siapakah kamu akan berbagi 

cerita minggu ini? 

 

 ⑧ DOA PENUTUP 

Dosa-dosa kami telah dihapuskan oleh darah anak domba, Yesus! Berkatilah anak-anak ini 

dengan penglihatan dan mimpi-mimpi tentang-Mu dan tentang Kerajaan-Mu. 
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Kelahiran Yesus: 

Malaikat Mendatangi Maria (1) 
 

Lukas 1:26-38 
 
 
 

① TINJAUAN LATAR BELAKANG 
● Perhatikan jika ada anak yang dapat 

menceritakan kembali cerita minggu 

lalu.  

● Siapa saja yang menceritakan tentang 

cerita sebelumnya kepada orang lain? 

Minta mereka untuk menceritakan 

pengalamannya.  

● Bagaimana kamu merespon bimbingan 

Roh Kudus dari minggu lalu? 

Selama 400 tahun manusia tidak mendengar 

suara Allah. Kurun waktu yang sangat lama 

sekali. Datanglah malaikat bernama Gabriel 

kepada Zakharia dan memberitakan bahwa 

istrinya, meskipun ia sudah tua akan memiliki 

seorang bayi dan haruslah mereka menamai 

bayi itu Yohanes.  

 

Tidak lama kemudian, Gabriel pergi menemui 

orang lain lagi dengan pesan yang sangat 

istimewa. Seperti halnya Yesaya dipanggil untuk 

melakukan hal yang istimewa bagi Allah, marilah 

kita lihat apa yang akan diminta kepada orang 

ini untuk dikerjakan. 

 

CERITA ALKITAB 

Dalam bulan keenam kehamilan Elisabet, Allah 

mengutus malaikat Gabriel ke Nazaret, sebuah 

kota di Galilea, kepada seorang perawan. Dia 

bertunangan dengan seorang lelaki bernama 

Yusuf dari keluarga Daud. Namanya adalah 

Maria. 

 

Malaikat datang dan berkata kepadanya, 

“Salam! Tuhan telah mengaruniakan dan 

menyertaimu.” Tetapi Maria sangat terkejut oleh 

apa yang diucapkan malaikat itu, dan bertanya-

tanya maksud dari salam itu. 

 

Kata malaikat itu kepadanya, “Jangan takut, 

Maria; sebab engkau beroleh kasih karunia 

dihadapan Allah. Dengarlah, sesungguhnya 

engkau akan mengandung dan melahirkan bayi 

laki-laki, dan hendaklah engkau menamai Dia 

Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut 

Anak Allah yang Mahatinggi.  

(Cerita belanjut ke halaman berikutnya)  

② PEMBUKAAN 

Apakah kamu pernah menerima sesuatu yang 

istimewa dari seseorang? 

③ LATAR BELAKANG 

④ CERITA ALKITAB 

⑤ MENUTURKAN KEMBALI 
Tinjauan cerita: Sampaikan kembali cerita 

sebelumnya melalui pertanyaan, tambahkan 

dan perbaiki jawaban-jawaban yang salah. 

Permainan lempar balon atau bola: Mintalah 

anak-anak membuat lingkaran yang berisi 

kurang lebih 8 anak. Instruksikan mereka 

melemparkan balon atau bola satu kepada 

yang lain saat musik dimainkan atau disaat 

anda mengatakan “MULAI”.  Ketika anda 

menghentikan musik atau mengatakan 

“STOP”, siapapun yang memegang bola atau 

balon harus menyampaikan kelanjutan cerita. 

Untuk menambah keseruannya, coba 

tambahkan kelereng atau kerikil ke dalam 

balon sebelum anda meniupnya. 
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⑥ PERTANYAAN CERITA ALKITAB (Bersambung) 
• Apa yang kamu sukai dari cerita ini?  

• Siapa saja tokoh yang berbeda-beda 

yang ada di dalam cerita tersebut?  

• Dapatkah kamu membayangkan jika 

berada disana? Apakah yang kamu 

dengar dan lihat disaat cerita 

disampaikan? 

• Menurutmu, dalam cerita ini, apakah 

yang ada dalam hati dan benak Maria? 

Bagaimana kamu akan merespon jika 

kamu menjadi Maria? Perasaan apakah 

yang mungkin akan engkau rasakan? 

• Setelah mendengar cerita hari ini, 

bagaimana cerita ini akan mengubah 

caramu memandang dirimu sendiri? 

• Apakah kamu saat ini menghadapi 

situasi dimana kamu perlu mendengar 

Allah mengatakan:”Jangan kamu takut.” 

Ia akan memerintah selama-lamanya, dan 

Kerajaan Nya tiada akan berkesudahan.” 

 

Berkatalah Maria kepada malaikat itu, 

“Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku 

belum bersuami?” Malaikat berkata kepada 

Maria, “Roh Kudus akan turun atasmu dan 

kuasa Allah Yang Mahatinggi akan menaungi 

engkau. Oleh karena itu bayi yang akan kamu 

lahirkan akan disebut kudus, Anak Allah.  

 

Saat ini Elizabet sanakmu, juga sedang 

mengandung seorang anak laki-laki pada hari 

tuanya. Semua orang menyangka bahwa ia 

tidak akan mempunyai bayi, tetapi dia sudah 

mengandung enam bulan. Allah dapat 

melakukan segala perkara!” Maria berkata, “Aku 

ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku 

menurut perkataanmu itu!” Lalu malaikat itu pun 

meninggalkan dia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

⑦ PERTANYAAN RESPON 

      PRIBADI 
• Dari pelajaran hari ini, menurutmu 

apakah yang ingin disampaikan oleh 

Roh Kudus?  

• Menurutmu, bagaimana Allah 

menginginkan kamu menjadi bagian 

dari kisah-Nya? 

 

 ⑧ DOA PENUTUP 

Harapkan yang tak terduga – Allah suka kejutan! Semoga minggu ini Tuhan memberkati kamu 

dengan berbagai hal yang tak terduga. 
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Kelahiran Yesus: 

Malaikat Mendatangi Maria (2) 
 

Lukas 1:26-38 
 
 

 

① TINJAUAN LATAR BELAKANG 
● Perhatikan jika ada anak yang dapat 

menceritakan kembali cerita minggu 

lalu.  

● Siapa saja yang menceritakan tentang 

cerita sebelumnya kepada orang lain? 

Minta mereka untuk menceritakan 

pengalamannya.  

● Bagaimana kamu merespon bimbingan 

Roh Kudus dari minggu lalu? 

Istri Zakharia, Elizabet, akan melahirkan 

seorang bayi meskipun ia telah tua. Ini 

merupakan mukjizat. Diberitahu bahwa bayi ini 

merupakan bayi yang istimewa dan ia akan 

menjadi seorang yang mempersiapkan orang-

orang akan kedatangan Tuhan. Maria juga akan 

melahirkan seorang bayi. 

 

Ini juga merupakan mukjizat Allah karena ia 

belum bersuami juga belum tinggal bersama 

dengan laki-laki. Ayah dari bayi itu adalah Allah 

sendiri. Hanya Tuhan yang mampu melakukan 

semua itu. 

 

CERITA ALKITAB 

Dalam bulan keenam kehamilan Elisabet, Allah 

mengutus malaikat Gabriel ke Nazaret, sebuah 

kota di Galilea, kepada seorang perawan. Dia 

bertunangan dengan seorang lelaki bernama 

Yusuf dari keluarga Daud. Namanya adalah 

Maria. 

 

Malaikat datang dan berkata kepadanya, 

“Salam! Tuhan telah mengaruniakan dan 

menyertaimu.” Tetapi Maria sangat terkejut oleh 

apa yang diucapkan malaikat itu, dan bertanya-

tanya maksud dari salam itu. 

 

Kata malaikat itu kepadanya, “Jangan takut, 

Maria; sebab engkau beroleh kasih karunia 

dihadapan Allah. Dengarlah, sesungguhnya 

engkau akan mengandung dan melahirkan bayi 

laki-laki, dan hendaklah engkau menamai Dia 

Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut 

Anak Allah yang Mahatinggi.  

(Cerita belanjut ke halaman berikutnya) 

  

② PEMBUKAAN 

Apakah kamu pernah memberikan sesuatu 

yang istimewa kepada orang lain? 

③ LATAR BELAKANG 

④ CERITA ALKITAB 

⑤ MENUTURKAN KEMBALI 
Tinjauan cerita: Sampaikan kembali cerita 

sebelumnya melalui pertanyaan, tambahkan 

dan perbaiki jawaban-jawaban yang salah. 

Group poster (membuat poster secara 

berkelompok): Apabila anda mempunyai 

bahan-bahannya, minta anak-anak membuat 

poster yang menceritakan tentang cerita 

Alkitab secara bersama-sama. Biarkan anak-

anak menuturkan kembali cerita Alkitab 

menggunakan apa yang telah mereka gambar 

di poster. 
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⑥ PERTANYAAN CERITA ALKITAB (Bersambung) 
• Jika kamu pernah mendengar cerita ini 

sebelumnya, apakah ada hal baru yang 

kamu pelajari? 

• Pilihan apa yang telah dibuat oleh 

Maria? Hal apalagi yang dapat 

dilakukan Maria? Apa yang terjadi 

sebagai akibat dari pilihan yang diambil 

oleh Maria? 

• Apa yang kamu bayangkan disaat cerita 

ini disampaikan? Bagaimana perasaan 

kamu saat membayangkannya? 

• Jika Tuhan menampakkan diri kepada 

kamu seperti Dia menampakkan diri 

kepada Maria, bagaimana kamu akan 

meresponnya? 

• Menurutmu bagian manakah yang 

terpenting dari cerita hari ini? 

• Menurutmu mengapakah Allah 

menuliskan cerita ini dalam Alkitab?  

• Dengan cara bagaimana Allah 

memberikan tantangan kepadamu hari 

ini? 

• Apa yang disampaikan cerita ini 

mengenai Allah? 

Ia akan memerintah selama-lamanya, dan 

Kerajaan Nya tiada akan berkesudahan.” 

 

Berkatalah Maria kepada malaikat itu, 

“Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku 

belum bersuami?” Malaikat berkata kepada 

Maria, “Roh Kudus akan turun atasmu dan 

kuasa Allah Yang Mahatinggi akan menaungi 

engkau. Oleh karena itu bayi yang akan kamu 

lahirkan akan disebut kudus, Anak Allah.  

 

Saat ini Elizabet sanakmu, juga sedang 

mengandung seorang anak laki-laki pada hari 

tuanya. Semua orang menyangka bahwa ia 

tidak akan mempunyai bayi, tetapi dia sudah 

mengandung enam bulan. Allah dapat 

melakukan segala perkara!” Maria berkata, “Aku 

ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku 

menurut perkataanmu itu!” Lalu malaikat itu pun 

meninggalkan dia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

⑦ PERTANYAAN RESPON 

      PRIBADI 
• Bagaimanakah cerita ini mendorongmu 

untuk mengasihi dan melayani Yesus? 

• Dengan siapakah kamu akan berbagi 

cerita minggu ini 

 

 ⑧ DOA PENUTUP 

Allah mencari mereka yang rendah hatinya dan mengasihi-Nya. Berkatilah kami dengan 

kerendahan hati dan hati yang penuh cinta kasih. 
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Masa Kanak-Kanak Yesus (1) 
 

Lukas 2:41-52 
 
 
 
 

 

 

① TINJAUAN LATAR BELAKANG 
● Perhatikan jika ada anak yang dapat 

menceritakan kembali cerita minggu 

lalu.  

● Siapa saja yang menceritakan tentang 

cerita sebelumnya kepada orang lain? 

Minta mereka untuk menceritakan 

pengalamannya.  

● Bagaimana kamu merespon bimbingan 

Roh Kudus dari minggu lalu? 

Meskipun Yesus adalah anak Allah, Ia hanyalah 

seorang anak laki-laki biasa seperti kita semua. 

Ia harus belajar banyak hal sama seperti kita. 

Hal apakah yang sedang kamu pelajari saat ini? 

Mari kita cari tahu seperti bagaimana rasanya 

hal tersebut bagi Yesus dan keluarga-Nya. 

 

CERITA ALKITAB 

Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke 

Yerusalem pada hari Perayaan Paskah. Ketika 

Yesus berumur 12 tahun, pergilah mereka ke 

Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. 

Sehabis hari-hari peryaan itu, mereka berjalan 

pulang. Tinggallah Yesus di Yerusalem, tetapi 

orang tua-Nya tidak mengetahuinya. 

 

Karena mereka menyangka bahwa Ia ada di 

antara orang-orang seperjalanan mereka, 

berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya. 

Kemudian mereka mulai mencari Dia diantara 

kamum keluarga dan kenalan mereka. Karena 

mereka tidak menemukan Dia, kembalilah 

mereka ke Yerusalem sambil terus mencari Dia 

disana.  

 

Sesudah tiga hari mereka menemukan Yesus 

duduk di dalam bait Allah dengan para alim 

ulama, sambil mendengarkan mereka dan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada 

mereka. Dan semua orang yang mendengar Dia 

sangat heran akan kecerdasan-Nya dan segala 

jawab yang diberikan-Nya. 

(Cerita belanjut ke halaman berikutnya) 

  

② PEMBUKAAN 

Apakah kamu pernah tersesat? Seperti apa 

rasanya? Apakah yang kamu rasakan? 

③ LATAR BELAKANG 

④ CERITA ALKITAB 

⑤ MENUTURKAN KEMBALI 
Tinjauan cerita: Sampaikan kembali cerita 

sebelumnya melalui pertanyaan, tambahkan 

dan perbaiki jawaban-jawaban yang salah. 

Menggambar – Jika anda mempunyai alat 

dan bahannya, minta anak-anak 

menggambarkan hal yang mereka lihat atau 

yang mereka paling sukai disaat cerita 

disampaikan. Minta setiap anak untuk 

menunjukkan gambar mereka kepada seluruh 

kelompok. Apabila ada adegan yang berbeda 

dari cerita, minta anak mengurutkan sesuai 

dengan alur cerita. Atau, tugaskan anak 

dengan adegan yang berbeda-beda. Minta 

anak mengurutkan adegan-adegan sesuai 

dengan alur cerita dan gunakan gambar anak-

anak untuk menuturkan kembali cerita. 
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⑥ PERTANYAAN CERITA ALKITAB (Bersambung) 
• Apa yang kamu bayangkan saat cerita 

disampaikan? Apa yang kamu dengar 

dan lihat? 

• Bagaimana cara Yesus merespon 

kepada setiap orang yang ada dalam 

cerita? 

• Dari yang kamu mempelajari, seperti 

apakah Yesus itu? 

• Dalam hal apa kamu serupa Yesus? 

Dan dalam hal apa kamu berbeda?  

• Dalam cerita ini, menurutmu apa yang 

ada dalam hati dan benak Maria dan 

Yusuf? Bagaimana dengan Yesus? 

• Menurutmu bagaimana rasanya bagi 

Yesus ketika berada ditengah-tengah 

para pemimpin agama saat Dia masih 

berusia dua belas tahun? 

• Bagaimana cerita ini dapat mengajak 

atau mendorong kamu? 

• Dengan cara bagaimana kamu bisa 

menjadi seperti Yesus? 

Ketika orang tua Yesus melihat Nya, 

tercenganglah mereka. Ibu-Nya berkata pada 

Nya, “Anakku, mengapa Engkau berbuat 

demikian kepada kami? Bapa-Mu dan aku 

dengan cemas mencari Engkau.” 

 

Jawab Yesus kepada mereka, “Mengapa 

mencari mencari Aku? Tidakkah kamu tahu 

bahwa Aku harus berada di dalam rumah Bapa-

Ku?”  

 

Tetapi mereka tidak mengerti arti apa yang 

dikatakan-Nya kepada mereka. Lalu Yesus 

pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan 

Ia tetap dalam asuhan mereka. 

 

Tetapi ibu-Nya menyimpan semua perkara itu 

dalam hatinya. Yesus bertambah besar dan 

bertambah hikmat-Nya. Ia dikasihi manusia dan 

Allah. 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

⑦ PERTANYAAN RESPON 

      PRIBADI 
• Dari pelajaran hari ini, menurutmu 

apakah yang Yesus ingin kamu lakukan 

dari apa yang telah ditunjukkan-Nya? 

• Menurutmu, bagaimana Allah 

menginginkan kamu menjadi bagian 

dari kisah-Nya? 

 

 ⑧ DOA PENUTUP 

Yesus pernah menjadi manusia seperti kita dan mengetahui kebutuhan kita. Tuhan, kami percaya 

Engkau akan menolong kami memenuhi kebutuhan kami. 
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Masa Kanak-Kanak Yesus (2) 
Lukas 2:41-52 

 
 
 
 

 

 

① TINJAUAN LATAR BELAKANG 
● Perhatikan jika ada anak yang dapat 

menceritakan kembali cerita minggu 

lalu.  

● Siapa saja yang menceritakan tentang 

cerita sebelumnya kepada orang lain? 

Minta mereka untuk menceritakan 

pengalamannya.  

● Bagaimana kamu merespon bimbingan 

Roh Kudus dari minggu lalu? 

Kebanyakan cerita-cerita yang kita dengar dan 

ingat mengenai Yesus seputar kelahiran Yesus 

dan mukjizat-mukjizat yang dilakukan-Nya dan 

kasih-Nya kepada manusia. 

 

Tetapi sesungguhanya Dia juga adalah seorang 

anak seperti kamu. Ada sebuah kisah yang 

menceritakan kepada masa kanak-kanak-Nya 

 

CERITA ALKITAB 

Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke 

Yerusalem pada hari Perayaan Paskah. Ketika 

Yesus berumur 12 tahun, pergilah mereka ke 

Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. 

Sehabis hari-hari peryaan itu, mereka berjalan 

pulang. Tinggallah Yesus di Yerusalem, tetapi 

orang tua-Nya tidak mengetahuinya. 

 

Karena mereka menyangka bahwa Ia ada di 

antara orang-orang seperjalanan mereka, 

berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya. 

Kemudian mereka mulai mencari Dia diantara 

kamum keluarga dan kenalan mereka. Karena 

mereka tidak menemukan Dia, kembalilah 

mereka ke Yerusalem sambil terus mencari Dia 

disana.  

 

Sesudah tiga hari mereka menemukan Yesus 

duduk di dalam bait Allah dengan para alim 

ulama, sambil mendengarkan mereka dan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada 

mereka. Dan semua orang yang mendengar Dia 

sangat heran akan kecerdasan-Nya dan segala 

jawab yang diberikan-Nya. 

(Cerita belanjut ke halaman berikutnya) 

 

  

② PEMBUKAAN 

Seperti apakah rasanya ketika kamu 

kehilangan sesuatu yang istimewa? 

③ LATAR BELAKANG 

④ CERITA ALKITAB 

⑤ MENUTURKAN KEMBALI 
Tinjauan cerita: Sampaikan kembali cerita 

sebelumnya melalui pertanyaan, tambahkan 

dan perbaiki jawaban-jawaban yang salah. 

Pantomim: Bagilah kelompok menjadi 

beberapa kelompok yang lebih kecil. Mintalah 

satu kelompok untuk memperagakan cerita 

bagian pertama tanpa sepatah kata pun. 

Kelompok lainnya menebak apa yang terjadi. 

Kelompok selanjutnya memperagakan bagian 

cerita berikutnya dan kelompok lainnya yang 

tersisa menebak apa yang terjadi. Lanjutkan 

hingga seluruh bagian cerita telah 

diperagakan. 
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⑥ PERTANYAAN CERITA ALKITAB (Bersambung) 
• Apakah yang kamu suka dari cerita ini? 

• Bagaimana cerita ini menggambarkan 

hubungan Yesus dengan tokoh-tokoh 

lainnya? 

• Pilihan apa yang telah dibuat oleh 

orang-orang itu? Hal apalagi yang dapat 

dilakukan oleh orang-orang itu? Apa 

yang terjadi sebagai akibat dari pilihan 

yang diambil oleh orang-orang itu? 

• Hal apakah yang kamu pelajari tentang 

Yesus hari ini?  

• Dengan cara bagaimanakah Allah 

menginginkan kamu menjadi seperti 

Yesus ketika Dia seumur kamu? 

Bagaimana caranya Allah membuat 

kamu terus bertumbuh dalam 

hubunganmu dengan Allah sendiri 

maupun sesamamu? 

• Menurutmu mengapakah Allah 

menuliskan cerita ini dalam Alkitab? 

Ketika orang tua Yesus melihat Nya, 

tercenganglah mereka. Ibu-Nya berkata pada 

Nya, “Anakku, mengapa Engkau berbuat 

demikian kepada kami? Bapa-Mu dan aku 

dengan cemas mencari Engkau.” 

 

Jawab Yesus kepada mereka, “Mengapa 

mencari mencari Aku? Tidakkah kamu tahu 

bahwa Aku harus berada di dalam rumah Bapa-

Ku?”  

 

Tetapi mereka tidak mengerti arti apa yang 

dikatakan-Nya kepada mereka. Lalu Yesus 

pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan 

Ia tetap dalam asuhan mereka. 

 

Tetapi ibu-Nya menyimpan semua perkara itu 

dalam hatinya. Yesus bertambah besar dan 

bertambah hikmat-Nya. Ia dikasihi manusia dan 

Allah. 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

⑦ PERTANYAAN RESPON 

      PRIBADI 
• Melalui cerita hari ini, hal apakah yang 

akan kamu lakukan dengan cara yang 

berbeda? 

• Bagaimana kamu akan merespon 

Yesus hari ini? 

 
 

 ⑧ DOA PENUTUP 

Tuhan, berkatilah setiap anak-anak agar menjadi seperti Yesus ketika Dia kanak-kanak. Selalu 

bersama-Mu adalah kerinduan-Nya. Berikanlah kami kerinduan untuk selalu bersamaMu seperti 

Yesus. 
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Nikodemus Mengunjungi Yesus (1) 
Yohanes 3:1-8, 16-17 

 
 

 

 

 

① TINJAUAN LATAR BELAKANG 
● Perhatikan jika ada anak yang dapat 

menceritakan kembali cerita minggu 

lalu.  

● Siapa saja yang menceritakan tentang 

cerita sebelumnya kepada orang lain? 

Minta mereka untuk menceritakan 

pengalamannya.  

● Bagaimana kamu merespon bimbingan 

Roh Kudus dari minggu lalu? 

Yesus telah melakukan hal-hal yang ajaib: 

menyembuhkan orang yang sakit, mengusir roh 

jahat dari orang yang kerasukan, mengajar orang-

orang hal yang ajaib tentang Allah dan bagaimana 

hidup untuk-Nya. 

 

Namun demikian, para pemimpin agama menjadi 

marah karena orang-orang mengikuti Yesus, 

bukannya mereka. Mereka merasa bukanlah hal 

yang baik jika salah satu dari mereka berbicara 

kepada Yesus. 

 

CERITA ALKITAB 

Adalah seorang yang bernama Nikodemus, 

pemimpin tinggi bangsa Yahudi. Suatu malam 

Nikodemus datang kepada Yesus dan berkata, 

“Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai 

guru yang diutus Allah, sebab tidak seorangpun 

yang dapat mengadakan tanda-tanda yang 

Engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya.” 

 

Yesus menjawab kata-Nya,”Aku berkata 

kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak 

dilahirkan kembali, kamu tidak bisa masuk ke 

dalam Kerajaan Allah.” Kata Nikodemus, 

“Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan, 

kalau ia sudah tua? Ia tidak dapat masuk rahim 

ibunya lagi. Jadi bagaimana mungkin ia dapat 

dilahirkan kembali untuk yang kedua kalinya?”  

 

Tetapi jawab Yesus, “Aku berkata kepadamu, 

sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari 

air dan Roh, ia tidak dapat masuk ke dalam 

Kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging, 

adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari Roh, 

adalah roh.  

(Cerita belanjut ke halaman berikutnya)  

② PEMBUKAAN 

Apakah kau pernah melihat bayi yang baru 

lahir? Bagaimana pendapatmu tentang bayi 

yang baru lahir tersebut? 

③ LATAR BELAKANG 

④ CERITA ALKITAB 

⑤ MENUTURKAN KEMBALI 
Tinjauan cerita: Sampaikan kembali cerita 

sebelumnya melalui pertanyaan, tambahkan 

dan perbaiki jawaban-jawaban yang salah. 

Permainan menggunakan bola (Ball game): 

Saat anda mengatakan “MULAI”, anak-anak 

mengoper bola kepada anak-anak lain yang 

ada di dalam lingkaran sampai anda berkata 

“STOP”. Anak yang memegang bola harus 

menceritakan bagian berikutnya. Saat anda 

mengatakan “MULAI” anak-anak mulai 

mengoper bola kepada anak-anak lain sampai 

anda berkata “STOP”. Atau, anak-anak dapat 

melempar atau menggelindingkan bola kepada 

anak mana saja untuk meneruskan cerita. 
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⑥ PERTANYAAN CERITA ALKITAB (Bersambung) 
• Apa yang kau sukai dari cerita ini? 

Apakah kamu mendapatkan hal yang 

baru? 

• Saya membayangkan apa yang akan 

terjadi terhadap Nikodemus jika para 

pemimpin agama mengetahui bahwa ia 

pergi menemui Yesus? 

• Apa yang orang pikirkan tentang 

kehadiranmu pada perkumpulan kita? 

• Menurutmu apa yang ada di hati dan 

benak Nikodemus dalam cerita ini?  

• Bagaimanakah Yesus merespon ketka 

Nikodemus datang menemui-Nya? 

• Menurutmu mengapakah Allah 

menuliskan cerita ini di dalam Alkitab?  

• Dengan kalimatmu sendiri, menurutmu 

apa maksud dari dilahirkan kembali? 

Apakah kamu telah memutuskan untuk 

menjadi pengikut Yesus?  

• Disaat apakah kamu merasa sulit untuk 

menjadi pengikut Kristus? 

Janganlah engkau heran, karena Aku berkata 

kepadamu, ‘Kamu harus dilahirkan kembali.’ 

Angin bertiup ke mana ia mau dan engkau 

mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu 

dari mana ia datang atau ke mana ia pergi. 

 

Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang 

lahir dari Roh.” 

 

“Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, 

sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya 

yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya 

kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh 

hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anak-

Nya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi 

dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh 

Dia” 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

⑦ PERTANYAAN RESPON 

      PRIBADI 
• Adakah sesuatu yang khusus yang 

akan kamu patuhi minggu ini?  

• Menurutmu, bagaimana Allah 

menginginkan kamu menjadi bagian 

dari cerita-Nya? 

 ⑧ DOA PENUTUP 

Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang 

tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup 

yang kekal. Berkatilah kami, Tuhan dengan cinta kasih-Mu. 
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Nikodemus Mengunjungi Yesus (2) 
Yohanes 3:1-8, 16-17 

 
 

 

 

 

① TINJAUAN LATAR BELAKANG 
● Perhatikan jika ada anak yang dapat 

menceritakan kembali cerita minggu 

lalu.  

● Siapa saja yang menceritakan tentang 

cerita sebelumnya kepada orang lain? 

Minta mereka untuk menceritakan 

pengalamannya.  

● Bagaimana kamu merespon bimbingan 

Roh Kudus dari minggu lalu? 

Dalam bait Allah, banyak orang berjualan dan 

mencurangi uang orang-orang tersebut. Tuhan 

tidak ingin hal ini terjadi dalam bait Allah, tempat 

dimana orang seharusnya menyembah Dia. 

  

Yesus menyingkirkan segala sesuatu yang akan 

membuat Bapa murka dari dalam bait Allah. 

 

CERITA ALKITAB 

Adalah seorang yang bernama Nikodemus, 

pemimpin tinggi bangsa Yahudi. Suatu malam 

Nikodemus datang kepada Yesus dan berkata, 

“Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai 

guru yang diutus Allah, sebab tidak seorangpun 

yang dapat mengadakan tanda-tanda yang 

Engkau adakan itu jika Allah tidak 

menyertainya.” 

 

Yesus menjawab kata-Nya,”Aku berkata 

kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak 

dilahirkan kembali, kamu tidak bisa masuk ke 

dalam Kerajaan Allah.” Kata Nikodemus, 

“Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan, 

kalau ia sudah tua? Ia tidak dapat masuk rahim 

ibunya lagi. Jadi bagaimana mungkin ia dapat 

dilahirkan kembali untuk yang kedua kalinya?”  

 

Tetapi jawab Yesus, “Aku berkata kepadamu, 

sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari 

air dan Roh, ia tidak dapat masuk ke dalam 

Kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging, 

adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari 

Roh, adalah roh.  

(Cerita belanjut ke halaman berikutnya) 

 

  

② PEMBUKAAN 

Sebutkan seseorang yang paling 

mengasihimu? Bagaimana caranya orang itu 

mengasihimu? 

③ LATAR BELAKANG 

④ CERITA ALKITAB 

⑤ MENUTURKAN KEMBALI 
Tinjauan cerita: Sampaikan kembali cerita 

sebelumnya melalui pertanyaan, tambahkan 

dan perbaiki jawaban-jawaban yang salah. 

Baris-berbaris (Line up): Mintalah anak-anak 

membuat barisan berdasarkan tinggi, umur, 

tanggal lahir, atau menurut abjad nama depan 

atau nama belakang. Orang pertama mulai 

bercerita tentang peristiwa awal dalam cerita 

tersebut. Orang kedua meneruskan dengan 

peristiwa selanjutnya. Begitu seterusnya 

hingga seluruh cerita dituturkan kembali. 
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⑥ PERTANYAAN CERITA ALKITAB (Bersambung) 
• Siapa sajakah tokoh-tokoh di dalam 

cerita tersebut? 

• Bagaimana respon yang diberikan 

Yesus kepada Nikodemus?  

• Hal ini berarti bahwa Yesus 

__________ 

• Apa yang terlintas dalam pikiran kamu 

saat cerita disampaikan? Bagaimana 

persaanmu mengenai hal ini?  

• Menurutmu apakah yang terpenting 

bagi Allah?  

• Apakah ada hal dalam Alkitab yang 

membingungkan kamu? Apakah kamu 

memiliki pertanyaan yang ingin dijawab 

oleh Allah? 

• Apakah kau ingin mengenal Allah sama 

seperti Nikodemus?  

• Apakah saat ini kamu sedang dalam 

masalah yang memerlukan pertolongan 

Yesus? 

• Melalui pelajaran hari ini, maukah kamu 

percaya kepada Yesus sebagai 

Jurus’lamat dan mengikuti Dia selama 

hidupmu? 

Janganlah engkau heran, karena Aku berkata 

kepadamu, ‘Kamu harus dilahirkan kembali.’ 

Angin bertiup ke mana ia mau dan engkau 

mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu 

dari mana ia datang atau ke mana ia pergi. 

 

Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang 

lahir dari Roh.” 

 

“Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, 

sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya 

yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya 

kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh 

hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anak-

Nya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi 

dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh 

Dia” 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

⑦ PERTANYAAN RESPON 

      PRIBADI 
• Apakah kamu mengenal seseorang 

yang memerlukan Kabar Baik tentang 

Yesus dan perlu mendengar tentang 

cerita ini dari kamu?  

• Menurutmu, bagaimana Allah 

menginginkan kamu menjadi bagian 

dari cerita-Nya? 

 ⑧ DOA PENUTUP 

Allah tidak mengirimkan putera tunggal-Nya ke dunia untuk menghakimi dosa-dosa dunia, 

melainkan untuk menyelamatkan dunia melalui Dia. Terima kasih Tuhan karena telah 

menyelamatkan kami melalui putera-Mu, Yesus Kristus. 
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Yesus: Kisah Domba Yang Hilang (1) 
Lukas 15:1-7

 
 
 
 
 

① TINJAUAN LATAR BELAKANG 
● Perhatikan jika ada anak yang dapat 

menceritakan kembali cerita minggu lalu.  

● Siapa saja yang menceritakan tentang 

cerita sebelumnya kepada orang lain? 

Minta mereka untuk menceritakan 

pengalamannya.  

● Bagaimana kamu merespon bimbingan 

Roh Kudus dari minggu lalu? 

Yesus menceritakan banyak kisah perumpamaan, 

untuk menyampaikan kepada umat-Nya apa yang 

terpenting bagi Allah. Allah sangat mengasihi 

umat-Nya dan Yesus menceritakan beberapa 

kisah untuk memberitahu banyak orang betapa 

Dia sangat mengasihi semuanya. 

 

Seorang Farisi merupakan pemimpin agama yang 

sangat penting pada zaman Yesus. 

 

CERITA ALKITAB 

Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa 

datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. 

Namun orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat 

mulai bersungut-sungut: ”Lihatlah, Ia menerima 

orang-orang berdosa dan makan bersama-sama 

dengan mereka.”  

 

Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini 

kepada mereka: “Seandainya di antara kamu 

mempunyai serratus ekor domba tetapi ia 

kehilangan seekor diantaranya. Kemudian ia 

akan meninggalkan yang sembilan puluh 

Sembilan ekor di padang gurun dan pergi 

mencari yang sesat itu sampai ia 

menemukannya. Dan kalau ia telah 

menemukannya, ia meletakkannya diatas 

bahunya dengan gembira, dan pulang ke rumah. 

 

Ia memanggil teman-teman dan tetangganya dan 

berkata, ‘Bersukacitalah bersama-sama dengan 

aku karena dombaku yang hilang itu telah 

kutemukan.’ Demikian juga, Aku katakana 

padamu akan ada sukacita di surge atas satu 

pendosa yang bertobat, dari pada sembian puluh 

sembilan orang yang benar yang tidak 

memerlukan pertobatan.  

② PEMBUKAAN 

Sembunyikanlah suatu benda sebelum anak-

anak datang. Ketika anda memulai pelajaran, 

carilah benda yang “hilang” tersebut. Mintalah 

anak-anak untuk membantu mencarinya. 

Setelah ditemukan, mintalah mereka untuk 

menceritakan pengalaman menemukan benda 

kesukaan mereka yang pernah hilang. 

③ LATAR BELAKANG 

④ CERITA ALKITAB 

⑤ MENUTURKAN KEMBALI 
Tinjauan cerita: Sampaikan kembali cerita 

sebelumnya melalui pertanyaan, tambahkan 

dan perbaiki jawaban-jawaban yang salah. 

Komik: Berikan selembar kertas kepada setiap 

anak. Mintalah mereka untuk melipat kertas 

menjadi dua dan lipat dua lagi kemudian lipatlah 

sekali lagi untuk yang ketiga kalinya. Ketika 

lipatan dibuka, akan terlihat 8 kotak pada 

kertas. Untuk setiap adegan atau tindakan 

dalam cerita Alkitab, mintalah setiap anak untuk 

membuat gambar sederhana atau benda di 

setiap kotak sesuai dengan urutan kejadian 

yang ada di dalam cerita. Setelah selesai, 

secara berpasangan anak memaparkan kembali 

cerita menggunakan komik. 
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⑥ PERTANYAAN CERITA ALKITAB (Bersambung) 
• Apa yang kau sukai dari cerita hari ini? 

• Menurutmu apakah yang diajarkan oleh 

Yesus melalui cerita ini?  

• Apakah kau merasa seperti anak 

domba yang hilang atau yang sudah 

ditemukan? 

• Hari ini aku belajar bahwa 

Yesus________. Menurutmu bagian 

mana yang paling penting dari cerita 

hari ini? 

• Menurutmu apakah yang terpenting 

bagi Allah?  

• Dari pelajaran hari ini, menurutmu apa 

yang ingin Yesus disampaikan 

kepadamu? 

• Kabar Baik apakah yang disampaikan 

melalui cerita ini? Apakah kamu ingin 

mengenal Allah dengan cara seperti ini? 

Apakah saat ini kamu sedang 

mengalami sesuatu dalam hidupmu 

yang membutuhkan pertolongan dari 

Yesus? 

 

 

⑦ PERTANYAAN RESPON 

      PRIBADI 
• Dari pelajaran hari ini, maukah kamu 

percaya kepada Yesus, sang Gembala 

yang Baik sebagai Juruslamatmu? 

• Apakah ada seseorang yang kamu 

kenal yang perlu mendengar Kabar Baik 

dari Injil melalui cerita ini? 

 ⑧ DOA PENUTUP 

Sukacita di surga ketika kita menjadikan Yesus sebagai Juruslamat kita. Ya Tuhan, berkatilah 

kami dengan sukacita-Mu.’ 
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Yesus: Cerita tentang Domba 

Yang Hilang (2) 
Lukas 15:1-7 

 

 

① TINJAUAN LATAR BELAKANG 
● Perhatikan jika ada anak yang dapat 

menceritakan kembali cerita minggu lalu.  

● Siapa saja yang menceritakan tentang 

cerita sebelumnya kepada orang lain? 

Minta mereka untuk menceritakan 

pengalamannya.  

● Bagaimana kamu merespon bimbingan 

Roh Kudus dari minggu lalu? 

Diseluruh Alkitab, Allah dan Yesus dikenal 

sebagai Gembala Agung. Kita adalah domba-

domba-Nya yang sangat Dia disayangi dan 

dikasihi. 

 

CERITA ALKITAB 

Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa 

datang kepada Yesus untuk mendengarkan 

Dia. Namun orang-orang Farisi dan ahli-ahli 

Taurat mulai bersungut-sungut: ”Lihatlah, Ia 

menerima orang-orang berdosa dan makan 

bersama-sama dengan mereka.”  

 

Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini 

kepada mereka: “Seandainya di antara kamu 

mempunyai serratus ekor domba tetapi ia 

kehilangan seekor diantaranya. Kemudian ia 

akan meninggalkan yang sembilan puluh 

Sembilan ekor di padang gurun dan pergi 

mencari yang sesat itu sampai ia 

menemukannya. Dan kalau ia telah 

menemukannya, ia meletakkannya diatas 

bahunya dengan gembira, dan pulang ke 

rumah. 

 

Ia memanggil teman-teman dan tetangganya 

dan berkata, ‘Bersukacitalah bersama-sama 

dengan aku karena dombaku yang hilang itu 

telah kutemukan.’ Demikian juga, Aku katakana 

padamu akan ada sukacita di surge atas satu 

pendosa yang bertobat, dari pada sembian 

puluh sembilan orang yang benar yang tidak 

memerlukan pertobatan.  

② PEMBUKAAN 

Apabila kamu dapat mengadakan pesta yang 

sangat meriah, apakah yang akan kamu 

rayakan? Siapa saja yang akan kamu undang? 

③ LATAR BELAKANG 

④ CERITA ALKITAB 

⑤ MENUTURKAN KEMBALI 
Tinjauan cerita: Sampaikan kembali cerita 

sebelumnya melalui pertanyaan, tambahkan dan 

perbaiki jawaban-jawaban yang salah. 

Dadu: Setiap kelompok kecil mempunyai sebuah 

dadu. Orang pertama melempar dadu. Jika 

mereka mendapatkan “1” atau “2” mereka dapat 

mengoper dadu ke orang berikutnya tanpa harus 

menyampaikan cerita. Jika mereka mendapatkan 

“3” atau “4” mereka harus menyampaikan bagian 

dari cerita. Jika mereka mendapatkan “5” atau “6” 

dadu kembali ke orang sebelumnya, dan mereka 

harus menyampaikan bagian cerita berikutnya. 
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⑥ PERTANYAAN CERITA ALKITAB (Bersambung) 
• Apa yang kau suka dari cerita hari ini?  

• Apa terlintas dibenakmu disaat cerita 

sedang disampaikan?  

• Dalam hal apa kita serupa domba-

domba? Dalam hal apa kita berbeda 

dari domba – domba tersebut?  

• Menurutmu, apakah kamu pernah 

meninggalkan Allah?  

• Menurutmu bagaimana perasaan Allah 

saat kita menyimpang dari pada-Nya?  

• Dengan cara bagaimana kita dapat 

kembali kepada Allah? 

• Bagaimana cerita ini dapat mengajak 

atau mendorong kamu? 

• Bagaimana cerita hari ini dapat 

membuat kamu hidup dengan cara 

yang berbeda? 

• Cerita ini mengajarkan saya bahwa 

Allah itu__________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

⑦ PERTANYAAN RESPON 

      PRIBADI 
• Dari pelajaran hari ini, maukah kamu 

percaya kepada Yesus, sebagai 

Juruslamatmu? 

• Menurutmu apa yang diminta Roh 

Kudus untuk kamu lakukan dengan apa 

yang telah kamu pelajari hari ini? 

• Dengan siapakah kamu ingin 

membagikan cerita ini? 

 ⑧ DOA PENUTUP 

Ya Tuhan, berkatilah kami dengan kerinduan untuk selalu dekat denganMu dan bukannya 

berpaling dari pada-Mu.  
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Yesus Menyembuhkan  

Orang yang Buta Sejak Lahir (1) 
Yohanes 9:1-11 

 
 

 

① TINJAUAN LATAR BELAKANG 
● Perhatikan jika ada anak yang dapat 

menceritakan kembali cerita minggu lalu.  

● Siapa saja yang menceritakan tentang 

cerita sebelumnya kepada orang lain? 

Minta mereka untuk menceritakan 

pengalamannya.  

● Bagaimana kamu merespon bimbingan 

Roh Kudus dari minggu lalu? 

Beberapa orang memiliki kepercayaan yang 

berbeda-beda tentang mengapa seseorang 

mengalami sakit penyakit. Sebagian dari 

mereka percaya bahwa penyebabnya adalah 

dosa orang tua mereka. 

 

Sebagian lagi percaya sakit penyakit itu karena 

dosa-dosa kita. Mari lihat bagaimana Yesus 

menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. 

 

CERITA ALKITAB 
Waktu Yesus sedang lewat, Ia melihat seorang 

yang buta sejak lahirnya. Murid-murid-Nya 

bertanya kepada-Nya: “Rabi, siapakah yang 

berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang 

tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?” 

 

Jawab Yesus,”Bukan dosa dia ataupun dosa 

orang tuanya yang membuatnya terlahir buta.  

 

Orang ini dilahirkan buta karena kekuatan-

kekuatan Allah harus dinyatakan di dalam dia. 

Selama hari masih siang kita harus 

mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus ku. 

Akan datang malam, di mana tidak ada 

seorang pun yang dapat bekerja. Selama Aku 

di dalam dunia, Akulah terang dunia.  

 

Setelah Ia mengatakan semuanya itu, Ia 

meludah ke tanah, dan mengaduk ludah-Nya 

itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada 

mata orang buta tadi.  

(Cerita dilanjutkan di halaman berikutnya) 

  

② PEMBUKAAN 

Hal paling aneh apa yang pernah kamu lakukan? 

③ LATAR BELAKANG 

④ CERITA ALKITAB 

⑤ MENUTURKAN KEMBALI 
Tinjauan cerita: Sampaikan kembali cerita 

sebelumnya melalui pertanyaan, tambahkan dan 

perbaiki jawaban-jawaban yang salah. 

Bermain dengan benda (bisa menggunakan 

syal, tali dll): Lihatlah berapa kali mereka dapat 

menggunakan benda-benda tersebut untuk 

menyampaikan cerita. Cara lainnya dengan 

memberikan 3 buah benda berbeda kepada 

setiap kelompok dan mereka harus 

menggunakannya untuk menuturkan kembali 

cerita tersebut. 
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⑥ PERTANYAAN CERITA ALKITAB (Bersambung) 
• Apa yang kamu sukai dari cerita hari 

ini? 

• Siapa sajakah tokoh yang berbeda-

beda yang ada di dalam cerita tersebut?  

• Bagaimana Yesus memberikan respon 

terhadap orang-orang yang ada dalam 

cerita? Apa yang disampaikan cerita 

tersebut mengenai Yesus? 

• Menurutmu, bagian manakah dari cerita 

hari ini yang paling penting? 

• Apakah yang diperintahkan Yesus 

kepada orang buta tersebut?  

• bagaimana perasaanmu kalau ada 

seseorang mengoleskan lumpur ke 

matamu dan kemudian menyuruh pergi 

ke kolam untuk membasuhnya? Apa 

tindakanmu? 

• Menurutmu apakah yang terpenting 

bagi Allah?  

• Pelajaran apa yang kamu ambil sebagai 

pengikut Yesus dari cerita hari ini? 

Kemudian Ia berkata kepadanya, “Pergilah dan 

basuhlah dirimu di kolam Siloam. (Siloam berarti 

yang diutus.) Maka pergilah orang itu, membasuh 

dirinya dan kembali dengan matanya sudah 

melek. 

 

Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka, yang 

dahulu mengenalnya sebagai pengemis, berkata: 

"Bukankah dia ini, yang selalu mengemis?" 

 

Orang itu sendiri berkata:”Benar, akulah itu.” Kata 

mereka kepadanya:”Bagaimana matamu menjadi 

melek?” Jawabnya:”Orang yang disebut Yesus itu 

mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku 

dan berkata kepadaku: Pergilah ke Siloam dan 

basuslah dirimu. Lalu akku pergi dan setelah aku 

membasuh diriku, aku dapat melihat.” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

⑦ PERTANYAAN RESPON 

      PRIBADI 
• Apakah Allah menginginkan kamu untuk 

melakukan sesuatu yang sangat tidak 

biasa dan mungkin saja akan menjadi 

bahan tertawaan orang-orang? Disaat 

seperti apakah kita merasa sulit untuk 

mengikuti Yesus? 

• Apakah Allah meminta kamu untuk 

melakukan sesuatu seperti kepada 

orang buta itu?  

• Bagaimana kita merespon Yesus hari 

ini? 

 

 ⑧ DOA PENUTUP 

Yesus memperdulikan kita juga kebutuhan kita. Berikanlah pemulihan bagi setiap anak-anak-Mu 

sebagaimana Engkau memperhatikan kami. 
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Yesus Menyembuhkan  

Orang yang Buta Sejak Lahir (2) 
Yohanes 9:1-11 

 
 
 
 

① TINJAUAN LATAR BELAKANG 
● Perhatikan jika ada anak yang dapat 

menceritakan kembali cerita minggu 

lalu.  

● Siapa saja yang menceritakan tentang 

cerita sebelumnya kepada orang lain? 

Minta mereka untuk menceritakan 

pengalamannya.  

● Bagaimana kamu merespon bimbingan 

Roh Kudus dari minggu lalu? 

Siapakah yang ingat cerita minggu lalu? Disaat 

cerita sedang disampaikan, perhatikan bagaimana 

respon yang diberikan orang-orang terhadap apa 

yang Yesus lakukan dan untuk orang itu lakukan. 

Apabila anda mempunyai peta, anda bisa 

menunjukkan lokasi Siloam kepada seluruh kelas. 

 

CERITA ALKITAB 

Waktu Yesus sedang lewat, Ia melihat seorang 

yang buta sejak lahirnya. Murid-murid-Nya 

bertanya kepada-Nya: “Rabi, siapakah yang 

berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, 

sehingga ia dilahirkan buta?” 

 

Jawab Yesus,”Bukan dosa dia ataupun dosa 

orang tuanya yang membuatnya terlahir buta.  

 

Orang ini dilahirkan buta karena kekuatan-

kekuatan Allah harus dinyatakan di dalam dia. 

Selama hari masih siang kita harus mengerjakan 

pekerjaan Dia yang mengutus ku. Akan datang 

malam, di mana tidak ada seorang pun yang 

dapat bekerja. Selama Aku di dalam dunia, 

Akulah terang dunia.  

 

Setelah Ia mengatakan semuanya itu, Ia meludah 

ke tanah, dan mengaduk ludah-Nya itu dengan 

tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta 

tadi.  

(Cerita dilanjutkan di halaman berikutnya) 

 

 

  

② PEMBUKAAN 

Hal apakah yang selalu kamu syukuri karena 

memilikinya sejak lahir? Mengapa? 

③ LATAR BELAKANG 

④ CERITA ALKITAB 

⑤ MENUTURKAN KEMBALI 
Tinjauan cerita: Sampaikan kembali cerita 

sebelumnya melalui pertanyaan, tambahkan 

dan perbaiki jawaban-jawaban yang salah. 

Buku cerita: Anak-anak menuturkan kembali 

cerita yang disampaikan melalui gambar 

dan/atau kata-kata dalam sebuah buku cerita. 

Lihatlah halaman lampiran cara untuk 

membuat buku cerita. 
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⑥ PERTANYAAN CERITA ALKITAB (Bersambung) 
• Apa yang kamu sukai dari cerita 

tersebut? 

• Perubahan seperti apakah yang dialami 

oleh orang buta yang ada di dalam 

cerita tersebut? Bagaimana dengan 

kepercayaannya?  

• Adakah hal baru yang kamu pelajari 

tentang Yesus?  

• Apa yang ada dibenakmu saat cerita 

disampaikan? Bagaimana perasaanmu 

mengenai hal itu? 

• Menurutmu apa yang ada dalam hati 

dan benak orang buta di dalam cerita 

ini? Bagaimana perasaanmu kalau hal 

ini terjadi padamu?  

• Bagaimana respon kamu jika 

menyaksikan perbuatan ajaib yang 

Allah lakukan terhadapmu dan 

keluargamu? 

• Menurutmu mengapakah Allah 

menuliskan cerita ini di dalam Alkitab? 

• Dari cerita ini apakah yang kau pelajari 

mengenai menjadi pengikut Yesus? 

Kemudian Ia berkata kepadanya, “Pergilah dan 

basuhlah dirimu di kolam Siloam. (Siloam berarti 

yang diutus.) Maka pergilah orang itu, membasuh 

dirinya dan kembali dengan matanya sudah 

melek. 

 

Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka, yang 

dahulu mengenalnya sebagai pengemis, berkata: 

"Bukankah dia ini, yang selalu mengemis?" 

 

Orang itu sendiri berkata: "Benar, akulah itu." Kata 

mereka kepadanya: "Bagaimana matamu menjadi 

melek?" Jawabnya: "Orang yang disebut Yesus 

itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada 

mataku dan berkata kepadaku: Pergilah ke Siloam 

dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi dan setelah 

aku membasuh diriku, aku dapat melihat." 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

⑦ PERTANYAAN RESPON 

      PRIBADI 
• Apakah kamu mau melakukan sesuatu 

yang tidak pernah dilakukan orang lain 

kalau kamu tahu bahwa Tuhan yang 

meminta kamu untuk melakukannya? 

• Menurut kamu apa yang diminta oleh 

Roh Kudus untuk kamu lakukan dari 

pelajaran hari ini?  

• Menurutmu bagaimana Allah 

menginginkanmu menjadi bagian dalam 

kisah-Nya? 

 ⑧ DOA PENUTUP 

Tuhan berikanlah kami mata yang dapat memandang-Mu. Kami tidak mau dibutakan dari kasih dan 

perlindungan-Mu. 
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Yesus Menyembuhkan  

Anak Perempuan Yairus (1) 
 

Lukas 8:49-56 
 
 
 
 

① TINJAUAN LATAR BELAKANG 
● Perhatikan jika ada anak yang dapat 

menceritakan kembali cerita minggu 

lalu.  

● Siapa saja yang menceritakan tentang 

cerita sebelumnya kepada orang lain? 

Minta mereka untuk menceritakan 

pengalamannya.  

● Bagaimana kamu merespon bimbingan 

Roh Kudus dari minggu lalu? 

Ada seorang pemimpin agama Yahudi bernama 

Yairus, yang memohon agar Yesus datang ke 

rumahnya karena anak perempuan satu-satunya 

sekarat. Kemanapun Yesus pergi, banyak orang 

yang mengikuti-Nya. 

 

Dia mengajarkan banyak hal tentang Allah kepada 

mereka dan melakukan mukjizat penyembuhan 

dan mengusir setan. 

 

CERITA ALKITAB 

Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang 

dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, 

“Anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau 

menyusah-nyusahkan Guru.” 

 

Ketika Yesus mendengar hal ini, berkata kepada 

Yairus,”Jangan takut. Percaya saja, dan anakmu 

akan menjadi sembuh.” Ketika Yesus masuk ke 

dalam rumah Yairus, Dia hanya mengijinkan 

Petrus, Yohanes, Yakobus, ayah dan ibu anak 

perempuan itu masuk bersama-Nya. Semua 

orang menangisi dan meratapi kematian anak itu, 

tetapi Yesus berkata,”Janganlah menangis. Dia 

tidak mati tetapi tidur.”  

 

Mereka menertawakan Yesus karena mereka 

tahu bahwa anak itu telah mati. Kemudian Yesus 

memegang tangan anak itu dan berseru, “Anak-

Ku, bangunlah.”  Maka kembalilah roh anak itu, 

dan seketika itu juga ia bangkit berdiri.  

(Cerita belanjut ke halaman berikutnya) 

 

  

② PEMBUKAAN 

Adakah waktu disaat kau tertawa sangat 

kencang sekali? 

③ LATAR BELAKANG 

④ CERITA ALKITAB 

⑤ MENUTURKAN KEMBALI 
Tinjauan cerita: Sampaikan kembali cerita 

sebelumnya melalui pertanyaan, tambahkan 

dan perbaiki jawaban-jawaban yang salah. 

Permainan menggunakan tali (Rope Game): 

Siapkan seutas tali dengan panjang 4,5m dan 

ikat kedua ujungnya. Minta anak – anak masuk 

kedalam lingkaran sambil masing-masing 

memegang tali tersebut. Mulai putar tali ke 

satu arah. Saat anda bilang “STOP”, anak 

yang terdekat dengan simpul tali menceritakan 

bagian cerita berikutnya. Lakukan ini hingga 

keseluruhan cerita diceritakan kembali. 
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⑥ PERTANYAAN CERITA ALKITAB (Bersambung) 
• Bagian cerita yang manakah yang 

terbaik menurut kamu? 

• Pilihan-pilihan apa yang telah mereka 

buat? Hal apalagi yang dapat mereka 

lakukan? Apa yang terjadi sebagai 

akibat dari pilihan yang mereka buat? 

• Dapatkah kamu membayangkan kamu 

berada disana? Apa yang kau dengar 

dan lihat disaat cerita disampaikan?  

• Lihat dan bacalah bagian lain dari cerita 

ini melalui kacamata dan respon yang 

diberikan Yairus. Bagaimana 

perasaannya di setiap bagian cerita? 

Menurutmu apakah yang ada dihati dan 

dibenak Yairus dalam cerita ini? 

• Bayangkan kamu adalah anak 

perempuan dalam cerita ini – 

menurutmu bagaimana perasaannya 

setelah mengalami semua itu? 

• Mukjizat seperti apa yang kamu 

inginkan untuk dilakukan Yesus dalam 

hidupmu? 

• Bagiku Yesus adalah _____________ 

Lalu Yesus menyuruh mereka memberi makan 

anak itu. Orang tua anak itu takjub, tetapi Yesus 

melarang mereka memberitahukan kepada 

siapapun tentang juga apa yang terjadi itu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

⑦ PERTANYAAN RESPON 

      PRIBADI 
• Dalam situasi seperti apakah kamu 

perlu mengetahui bahwa Yesus ada 

bersama-sama dengan kamu?  

• Menurutmu bagaimana Allah 

menginginkanmu menjadi bagian dalam 

kisah-Nya? 

• Apakah yang katakan Roh Allah 

kepadamu saat ini? Apa yang 

diinginkan-Nya untuk kamu lakukan dari 

apa yang telah kamu pelajari hari ini? 

 ⑧ DOA PENUTUP 

Yesus berkuasa dan memiliki kendali atas segala sesuatunya. Berikanlah kami kesehatan dan 

kehidupan yang dari pada-Mu. 
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Yesus Menyembuhkan  

Anak Perempuan Yairus (2) 
Lukas 8:49-56 

 
 
 
 

① TINJAUAN LATAR BELAKANG 
● Perhatikan jika ada anak yang dapat 

menceritakan kembali cerita minggu 

lalu.  

● Siapa saja yang menceritakan tentang 

cerita sebelumnya kepada orang lain? 

Minta mereka untuk menceritakan 

pengalamannya.  

● Bagaimana kamu merespon bimbingan 

Roh Kudus dari minggu lalu? 

Yesus berkuasa dan mengendalikan segala 

sesuatunya. Dia telah menyembuhkan banyak 

orang dari penyakit yang berbeda-beda. 

 

Meskipun demikian para pemimpin agama tidak 

menyukai Yesus. Tetapi, suatu hari seorang 

pemimpin agama datang kepada Yesus untuk 

meminta tolong. 

 

CERITA ALKITAB 

Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang 

dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, 

“Anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau 

menyusah-nyusahkan Guru.” 

 

Ketika Yesus mendengar hal ini, berkata kepada 

Yairus,”Jangan takut. Percaya saja, dan anakmu 

akan menjadi sembuh.” Ketika Yesus masuk ke 

dalam rumah Yairus, Dia hanya mengijinkan 

Petrus, Yohanes, Yakobus, ayah dan ibu anak 

perempuan itu masuk bersama-Nya. Semua 

orang menangisi dan meratapi kematian anak itu, 

tetapi Yesus berkata,”Janganlah menangis. Dia 

tidak mati tetapi tidur.”  

 

Mereka menertawakan Yesus karena mereka 

tahu bahwa anak itu telah mati. Kemudian Yesus 

memegang tangan anak itu dan berseru, “Anak-

Ku, bangunlah.”  Maka kembalilah roh anak itu, 

dan seketika itu juga ia bangkit berdiri.  

(Cerita belanjut ke halaman berikutnya) 

 

  

② PEMBUKAAN 

Apakah sulit bagimu untuk menyimpan rahasia 

tentang hal yang sangat menggembirakan? 

③ LATAR BELAKANG 

④ CERITA ALKITAB 

⑤ MENUTURKAN KEMBALI 
Tinjauan cerita: Sampaikan kembali cerita 

sebelumnya melalui pertanyaan, tambahkan 

dan perbaiki jawaban-jawaban yang salah. 

Isyarat tangan: Lihat lagi cerita Alkitab dan 

minta kelompok untuk membuat isyarat tangan 

yang berbeda-beda yang akan membantu 

mereka mengingat setiap bagian dari cerita. 

Lanjutkan penuturan cerita kembali dengan 

menambahkan lebih banyak isyarat tangan 

hingga semua cerita disampaikan kembali. 
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⑥ PERTANYAAN CERITA ALKITAB (Bersambung) 
• Apakah yang kau sukai dari cerita hari 

ini?  

• Bagaimana Yesus merespon orang-

orang yang ada dalam cerita? 

Menggambarkan seperti apakah Yesus 

itu?  

• Apakah yang kamu bayangkan saat 

cerita ini disampaikan? Bagaimana 

perasaanmu saat mendengarkan cerita 

ini?  

• Alkitab mengatakan bahwa mereka 

yang mengikuti Kristus akan melakukan 

hal-hal yang lebih besar dari yang Dia 

lakukan. Menurutmu apakah itu 

mungkin? Menurutmu hal luar biasa 

apakah yang akan Allah lakukan melalui 

kamu?  

• Bagaimana kamu menjadi seperti 

Yesus hari ini?  

• Situasi seperti apakah yang sedang 

kamu hadapi saat ini sehingga kamu 

perlu datang pada Yesus dan meminta 

pertolongan-Nya? 

Lalu Yesus menyuruh mereka memberi makan 

anak itu. Orang tua anak itu takjub, tetapi Yesus 

melarang mereka memberitahukan kepada 

siapapun tentang juga apa yang terjadi itu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

⑦ PERTANYAAN RESPON 

      PRIBADI 
• Dari pelajaran hari ini, menurutmu 

apakah yang ingin dikatakan Roh 

Kudus kepada kamu?  

• Dengan siapakah kamu akan berbagi 

cerita minggu ini? 

 
 

 ⑧ DOA PENUTUP 

Yesus perduli pada semua baik kaya atau miskin. Yesus berkatilah kami dengan kerinduan untuk 

datang kepadaMu dengan segala kesulitan dalam kehidupan kami. 
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Zakeus Ingin Melihat Yesus (1) 
Lukas 19:1- 10 

 
 
 
 
 
 
 

① TINJAUAN LATAR BELAKANG 
● Perhatikan jika ada anak yang dapat 

menceritakan kembali cerita minggu 

lalu.  

● Siapa saja yang menceritakan tentang 

cerita sebelumnya kepada orang lain? 

Minta mereka untuk menceritakan 

pengalamannya.  

● Bagaimana kamu merespon bimbingan 

Roh Kudus dari minggu lalu? 

Waktu Yesus masih berada di dunia ini, para 

pemungut cukai menipu uang orang-orang.  

 

Mereka dikenakan biaya lebih dari yang 

seharusnya mereka bayarkan dan menyimpannya 

untuk diri mereka sendiri. Karenanya mereka 

menjadi kaya raya, tetapi banyak orang yang 

membenci mereka. 

 

CERITA ALKITAB 

Yesus melintasi kota Yerikho. Ada seseorang 

bernama Zakheus, seorang pemungut cukai yang 

berkuasa dan kaya raya. Ia ingin melihat siapakah 

Yesus itu, tetapi ia tidak dapat melihat diantara 

orang banyak karena badannya pendek.  

 

Maka berlarilah ia mendahului orang banyak 

ketempat dimana Yesus akan lewat, dan ia 

memanjat pohon ara supaya ia dapat melihat Dia. 

Ketika Yesus tiba ditempat itu, Dia melihat ke atas 

dan berkata kepada: “Zakheus, cepatlah turun! 

Sebab Aku harus menumpang di rumahmu.” 

 

Zakheus segera turun dan menerima Yesus 

dengan sukacita. Semua orang melihat hal ini dan 

mulai bersungut-sungut, “Yesus menumpang di 

rumah orang berdosa.” Tetapi Zakheus berdiri dan 

berkata kepada Tuhan, “Aku akan memberikan 

setengah dari milikiku kepada orang miskin. Dan 

sekiranya aku pernah memeras, akan 

kukembalikan empat kali lipat.”  

(Cerita belanjut ke halaman berikutnya) 

 

  

② PEMBUKAAN 

Ceritakanlah pengalamanmu ketika kamu ingin 

melihat sesuatu tetapi ada seseorang yang 

sangat tinggi di depan kamu sehingga kamu 

tidak bisa melihat. Apa yang kau lakukan? 

Bagaimana perasaanmu? 

③ LATAR BELAKANG 

④ CERITA ALKITAB 

⑤ MENUTURKAN KEMBALI 
Tinjauan cerita: Sampaikan kembali cerita 

sebelumnya melalui pertanyaan, tambahkan 

dan perbaiki jawaban-jawaban yang salah. 

Permainan menggunakan bola (Ball game): 

Saat anda mengatakan “MULAI”, anak-anak 

mengoper bola kepada anak-anak lain yang 

ada di dalam lingkaran sampai anda berkata 

“STOP”. Anak yang memegang bola harus 

menceritakan bagian berikutnya. Saat anda 

mengatakan “MULAI” anak-anak mulai 

mengoper bola kepada anak-anak lain sampai 

anda berkata “STOP”. Atau, anak-anak dapat 

melempar atau menggelindingkan bola kepada 

anak mana saja untuk meneruskan cerita. 

 



© 2016 Kids Around the World 
 

 

⑥ PERTANYAAN CERITA ALKITAB (Bersambung) 
• Apa yang kamu suka dari cerita ini? 

• Siapa saja para tokoh yang berbeda di 

dalam cerita tersebut?  

• Emosi apa sajakah yang dirasakan oleh 

Yesus terhadap Zakheus? 

• Apakah yang kamu bayangkan disaat 

cerita disampaikan? Bagaimana 

perasaanmu mengenai hal tersebut? 

• Apakah yang akan kamu lakukan dan 

bagaimana perasaan kamu jika Yesus 

ingin datang ke rumahmu? 

• Jika Yesus datang, hal apakah yang 

terpenting bagi Yesus? 

• Pelajaran apa yang kamu dapat dari 

cerita ini tentang menjadi pengikut 

Yesus? Apakah ada suatu hal yang 

akan kamu patuhi minggu ini? 

• Zakheus ingin mengenal Yesus secara 

pribadi dan melakukan apa yang ia 

mampu setidaknya dapat melihat Dia. 

Apakah kau mempunyai hubungan 

secara pribadi dengan Yesus? Jika ya, 

bisakah kamu ceritakan. Jika kamu 

belum memiliki hubungan secara 

pribadi dengan Yesus, apakah kamu 

ingin tahu lebih banyak lagi? 

• Apa yang kamu lakukan agar lebih 

dekat dengan Yesus? 

Kata Yesus kepadanya, ”Hari ini keselamatan 

telah datang di rumah ini, karena orang inipun 

anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang 

untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

⑦ PERTANYAAN RESPON 

      PRIBADI 
• Apa yang disampaikan cerita ini tentang 

Allah? 

• Dari pelajaran hari ini, menurutmu 

apakah yang ingin disampaikan Roh 

Kudus kepada kamu? 

 ⑧ DOA PENUTUP 

Yesus, berkatilah kami semua dengan kerinduan untuk memandang-Mu dengan cara apapun, 

sama seperti Zakheus. 
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Zakeus Ingin Melihat Yesus (2) 
Lukas 19:1- 10 

 
 
 
 
 
 
 

① TINJAUAN LATAR BELAKANG 
● Perhatikan jika ada anak yang dapat 

menceritakan kembali cerita minggu 

lalu.  

● Siapa saja yang menceritakan tentang 

cerita sebelumnya kepada orang lain? 

Minta mereka untuk menceritakan 

pengalamannya.  

● Bagaimana kamu merespon bimbingan 

Roh Kudus dari minggu lalu? 

Saat itu kira-kira minggu terakhir dalam hidup 

Yesus. Dia sedang menuju Yerusalem tetapi Dia 

berhenti di kota yang bernama Yerikho.  

 

Bayangkan engkau berada di dalam kerumunan 

orang banyak saat Yesus lewat. Apa yang 

engkau lihat, apa yang engkau dengar? 

 

CERITA ALKITAB 

Yesus melintasi kota Yerikho. Ada seseorang 

bernama Zakheus, seorang pemungut cukai 

yang berkuasa dan kaya raya. Ia ingin melihat 

siapakah Yesus itu, tetapi ia tidak dapat melihat 

diantara orang banyak karena badannya 

pendek.  

 

Maka berlarilah ia mendahului orang banyak 

ketempat dimana Yesus akan lewat, dan ia 

memanjat pohon ara supaya ia dapat melihat 

Dia. Ketika Yesus tiba ditempat itu, Dia melihat 

ke atas dan berkata kepada: “Zakheus, cepatlah 

turun! Sebab Aku harus menumpang di 

rumahmu.” 

 

Zakheus segera turun dan menerima Yesus 

dengan sukacita. Semua orang melihat hal ini 

dan mulai bersungut-sungut, “Yesus 

menumpang di rumah orang berdosa.” Tetapi 

Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, 

“Aku akan memberikan setengah dari milikiku 

kepada orang miskin. Dan sekiranya aku pernah 

memeras, akan kukembalikan empat kali lipat.”  

(Cerita belanjut ke halaman berikutnya) 

  

② PEMBUKAAN 

Apakah tempat tertinggi yang pernah engkau 

kunjungi? Seperti apa rasanya melihat dari 

tempat yang tinggi? 

③ LATAR BELAKANG 

④ CERITA ALKITAB 

⑤ MENUTURKAN KEMBALI 
Tinjauan cerita: Sampaikan kembali cerita 

sebelumnya melalui pertanyaan, tambahkan 

dan perbaiki jawaban-jawaban yang salah. 

Bermain Peran: Mintalah beberapa anak 

untuk memperagakan cerita Alkitab pada 

disaat anda menyampaikan cerita. Anda bisa 

juga meminta satu atau dua orang anak yang 

mau membacakan cerita sementara yang lain 

memperagakannya. 
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⑥ PERTANYAAN CERITA ALKITAB (Bersambung) 
• Apakah yang kamu sukai dari cerita ini?  

• Pilihan apa yang telah dibuat oleh 

Zakeus? Hal apalagi yang dapat ia 

lakukan? Apa yang terjadi sebagai 

akibat dari pilihan yang ia buat? 

• Dari cerita ini adakah sesuatu tentang 

Yesus yang menjadi perhatian kamu? 

• Dapatkah kamu membayangkan berada 

disana? Apa yang kau dengar dan lihat 

disaat cerita disampaikan?  

• Apa yang akan kamu lakukan kepada 

Zakheus jika melihatnya memanjat 

pohon itu?  

• Dalam hal apakah kamu sama seperti 

Zakheus?  

• Setelah mendengarkan cerita, saya 

melihat bahwa saya _____________. 

• Zakheus ingin mengenal Yesus secara 

pribadi dan melakukan apa yang ia 

mampu setidaknya dapat melihat Dia. 

Apakah kau mempunyai hubungan 

secara pribadi dengan Yesus? Jika ya, 

bisakah kamu ceritakan. Jika kamu 

belum memiliki hubungan secara 

pribadi dengan Yesus, apakah kamu 

ingin tahu lebih banyak lagi? 

• Apa yang disampaikan cerita ini tentang 

Allah? 

Kata Yesus kepadanya, ”Hari ini keselamatan 

telah datang di rumah ini, karena orang inipun 

anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang 

untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

⑦ PERTANYAAN RESPON 

      PRIBADI 
• Dari cerita minggu ini, perbedaan 

apakah yang akan kamu lakukan dalam 

mengasihi dan melayani Yesus?  

• Dengan siapakah kamu akan berbagi 

cerita minggu ini? 

 ⑧ DOA PENUTUP 

Yesus, berkatilah setiap kami dengan hati yang tak pernah berhenti untuk menginginkan-Mu. 
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Yesus Memasuki Yerusalem 

 Dengan Sorak-Sorai (1) 
Lukas 19:29b-41 

 
 
 
 

① TINJAUAN LATAR BELAKANG 
● Perhatikan jika ada anak yang dapat 

menceritakan kembali cerita minggu 

lalu.  

● Siapa saja yang menceritakan tentang 

cerita sebelumnya kepada orang lain? 

Minta mereka untuk menceritakan 

pengalamannya.  

● Bagaimana kamu merespon bimbingan 

Roh Kudus dari minggu lalu? 

Yesus telah melakukan hal-hal luar biasa untuk 

orang banyak. Dia datang ke Yerusalem untuk 

yang terakhir kalinya.  

 

Pada masa Yesus, orang-orang akan 

melambaikan ranting pohon palem dan 

menghamparkan jubah mereka di jalan saat 

Raja mereka datang. 

 

CERITA ALKITAB 

Yesus mengutus dua orang murid-Nya. Dia 

berkata,”Pergilah ke kampung didepanmu itu. 

Pada waktu kamu masuk kesitu kamu akan 

menemukan seekor keledai tertambat disana, 

yang belum pernah ditunggangi orang.  

 

Lepaskanlah talinya dan bawalah kemari. Dan 

jika ada orang bertanya mengapa kamu 

melepaskannya, katakanlah Tuhan memerlukan 

nya.” Pergilah dua orang murid yang disuruh-

Nya itu ke kampung dan mendapati keledai 

seperti yang telah dikatakan Yesus kepada 

mereka. Ketika mereka melepaskan keledai itu, 

pemilik anak keledai pun keluar dan bertanya 

kepada kedua orang murid itu, ”Mengapa kamu 

melepaskan keledai itu?” 

 

Kedua orang murid itu menjawab,”Tuhan 

memerlukannya.” Lalu mereka membawa 

keledai itu kepada Yesus, mengalasinya dengan 

jubah mereka dan menolong Yesus naik ke 

atasnya. Sementara Yesus berkendara menuju 

Yerusalem, mereka menghamparkan 

pakaiannya di jalan.  

(Cerita belanjut ke halaman berikutnya) 

 

  

② PEMBUKAAN 

Apakah engkau pernah ikut berpawai atau 

melihat pawai? Ceritakanlah pengalamanmu. 

③ LATAR BELAKANG 

④ CERITA ALKITAB 

⑤ MENUTURKAN KEMBALI 
Tinjauan cerita: Sampaikan kembali cerita 

sebelumnya melalui pertanyaan, tambahkan 

dan perbaiki jawaban-jawaban yang salah. 

Permainan menggunakan tali: Siapkan 

seutas tali dengan panjang 4,5m dan ikat 

kedua ujungnya. Minta anak – anak masuk 

kedalam lingkaran sambil masing-masing 

memegang tali tersebut. Mulai putar tali ke 

satu arah. Saat anda bilang “STOP”, anak 

yang terdekat dengan simpul tali menceritakan 

bagian cerita berikutnya. Lakukan ini hingga 

keseluruhan cerita diceritakan kembali. 
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⑥ PERTANYAAN CERITA ALKITAB (Bersambung) 
• Siapa saja tokoh yang berbeda yang 

ada di dalam cerita tersebut?  

• Apakah yang kamu suka dari cerita ini? 

• Dapatkah kau membayangkan berada 

di sana? Apa yang kau dengar dan lihat 

disaat cerita disampaikan? 

• Apa yang akan kamu lakukan untuk 

merayakan Yesus? Dengan cara 

bagaimana kamu dan keluargamu akan 

merayakan Yesus?  

• Apa yang hari ini diinginkan Yesus dari 

kamu untuk merayakan Dia?  

• Hal apa sajakah yang membuatmu 

memuji Allah?  

• Hal apa yang kamu pelajari hari ini 

tentang apa artinya mengikuti Yesus? 

Ketika Ia dekat Yerusalem, di tempat jalan 

menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid 

memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena 

segala mukjizat yang telah mereka saksikan.  

 

Kata mereka, "Diberkatilah Dia yang datang 

sebagai Raja dalam nama Tuhan! Damai 

sejahtera di surga dan kemuliaan bagi Allah.” 

Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang 

banyak itu berkata kepada Yesus,” Guru, tegurlah 

murid-murid mu itu agar tidak mengatakan semua 

itu.” 

 

Tetapi jawab Yesus,”Aku berkata kepadamu, jika 

murid-murid-Ku diam, maka batu ini akan 

berteriak.” Ketika Yesus telah dekat Yerusalem 

dan melihat kota itu, Ia menangisinya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

⑦ PERTANYAAN RESPON 

      PRIBADI 
• Dari palajaran hari ini, menurutmu apa 

yang ingin disampaikan Yesus 

kepadamu?  

• Adakah yang mau menceritakan apa 

maksud dari percaya dan menjadi 

pengikut Yesus? Dari pelajaran hari ini, 

apakah kamu mau mempercayai 

Yesus? 

• Apakah ada seseorang yang kamu 

kenal yang perlu mendengar cerita ini 

dan apa artinya menjadi pengikut 

Yesus? 

 ⑧ DOA PENUTUP 

Semoga Tuhan memberikan kami hati yang penuh dengan sukacita untuk melihat Yesus sama 

seperti orang-orang yang ada didalam cerita. 
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Yesus Memasuki Yerusalem 

 Dengan Sorak-Sorai (2) 
Lukas 19:29b - 41 

 
 
 
 

① TINJAUAN LATAR BELAKANG 
● Perhatikan jika ada anak yang dapat 

menceritakan kembali cerita minggu 

lalu.  

● Siapa saja yang menceritakan tentang 

cerita sebelumnya kepada orang lain? 

Minta mereka untuk menceritakan 

pengalamannya.  

● Bagaimana kamu merespon bimbingan 

Roh Kudus dari minggu lalu? 

Yesus datang saat minggu terakhir dalam hidup-

Nya. Dia datang ke Yerusalem dan dengan 

sukacita orang-orang menyambut Nya. Marilah 

kita lihat apa yang terjadi. 

 

CERITA ALKITAB 

Yesus mengutus dua orang murid-Nya. Dia 

berkata,”Pergilah ke kampung didepanmu itu. 

Pada waktu kamu masuk kesitu kamu akan 

menemukan seekor keledai tertambat disana, 

yang belum pernah ditunggangi orang.  

 

Lepaskanlah talinya dan bawalah kemari. Dan 

jika ada orang bertanya mengapa kamu 

melepaskannya, katakanlah Tuhan memerlukan 

nya.” Pergilah dua orang murid yang disuruh-

Nya itu ke kampung dan mendapati keledai 

seperti yang telah dikatakan Yesus kepada 

mereka. Ketika mereka melepaskan keledai itu, 

pemilik anak keledai pun keluar dan bertanya 

kepada kedua orang murid itu, ”Mengapa kamu 

melepaskan keledai itu?” 

 

Kedua orang murid itu menjawab,”Tuhan 

memerlukannya.” Lalu mereka membawa 

keledai itu kepada Yesus, mengalasinya dengan 

jubah mereka dan menolong Yesus naik ke 

atasnya. Sementara Yesus berkendara menuju 

Yerusalem, mereka menghamparkan 

pakaiannya di jalan.  

(Cerita belanjut ke halaman berikutnya) 

 

  

② PEMBUKAAN 

Pernahkah seseorang melakukan sesuatu 

yang istimewa untukmu? Ceritakanlah 

pengalamanmu dan bagaimana perasaanmu 

mengenai hal itu? 

③ LATAR BELAKANG 

④ CERITA ALKITAB 

⑤ MENUTURKAN KEMBALI 
Tinjauan cerita: Sampaikan kembali cerita 

sebelumnya melalui pertanyaan, tambahkan 

dan perbaiki jawaban-jawaban yang salah. 

Menggambar – Jika anda mempunyai alat 

dan bahannya, minta anak-anak 

menggambarkan hal yang mereka lihat atau 

yang paling mereka sukai saat cerita 

disampaikan. Minta setiap anak untuk 

menunjukkan gambar mereka kepada seluruh 

kelompok. Apabila ada adegan yang berbeda 

dari cerita, minta anak mengurutkan sesuai 

dengan alur cerita. Atau, tugaskan anak 

dengan adegan yang berbeda-beda. Minta 

anak mengurutkan adegan-adegan sesuai 

dengan alur cerita dan gunakan gambar anak-

anak untuk menuturkan kembali cerita. 
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⑥ PERTANYAAN CERITA ALKITAB (Bersambung) 
• Apakah yang kau sukai dari cerita ini?  

• Persamaan dan perbedaan apakah 

yang dimiliki oleh para tokoh dalam 

cerita ini? 

• Apakah yang kamu bayangkan disaat 

cerita disampaikan? Bagaimana 

perasaanmu? 

• Menurutmu apa yang ada di dalam hati 

dan benak murid-murid Yesus yang ada 

dalam cerita ini? Menurutmu, 

bagaimana perasaan anak-anak yang 

berada di sana?  

• Apa yang akan kamu lakukan kalau 

kamu berada disana?  

• Apa yang akan kau katakan kepada 

Yesus? Dengan cara bagaimana kamu 

memuji-Nya hari ini?  

• Saya ingin tahu mengapa Yesus 

menangisi Yerusalem. Menurutmu, 

apakah yang membuat Yesus 

bersedih? 

Ketika Ia dekat Yerusalem, di tempat jalan 

menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid 

memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena 

segala mukjizat yang telah mereka saksikan.  

 

Kata mereka, "Diberkatilah Dia yang datang 

sebagai Raja dalam nama Tuhan! Damai 

sejahtera di surga dan kemuliaan bagi Allah.” 

Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang 

banyak itu berkata kepada Yesus,” Guru, tegurlah 

murid-murid mu itu agar tidak mengatakan semua 

itu.” 

 

Tetapi jawab Yesus,”Aku berkata kepadamu, jika 

murid-murid-Ku diam, maka batu ini akan 

berteriak.” Ketika Yesus telah dekat Yerusalem 

dan melihat kota itu, Ia menangisinya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

⑦ PERTANYAAN RESPON 

      PRIBADI 
• Dari cerita hari ini, perbedaan apakah 

yang akan kamu lakukan dalam 

mengasihi dan melayani Yesus?  

• Apa yang disampaikan cerita ini kepada 

kita tentang Yesus?  

• Dengan siapakah kamu akan berbagi 

cerita minggu ini? 

 ⑧ DOA PENUTUP 

Kedatangan Yesus ke dunia telah disalahartikan oleh manusia. Semoga Allah memberikanmu 

hikmat untuk dapat mengetahui apa tujuan-Nya untuk hidupmu. 
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Yesus Terangkat ke Sorga (1) 
Kisah Para Rasul 1:8-11; 

Lukas 24:52-53
 

 

① TINJAUAN LATAR BELAKANG 
● Perhatikan jika ada anak yang dapat 

menceritakan kembali cerita minggu 

lalu.  

● Siapa saja yang menceritakan tentang 

cerita sebelumnya kepada orang lain? 

Minta mereka untuk menceritakan 

pengalamannya.  

● Bagaimana kamu merespon bimbingan 

Roh Kudus dari minggu lalu? 

Setelah datang ke Yerusalem, para pemimpin 

agama ingin membunuh Yesus. Mereka 

berbohong tentang Dia dan memakunya di salib. 

Tetapi, tiga hari kemudian Dia tidak dapat 

ditemukan ditempat mereka menguburkan-Nya – 

Dia hidup! 

 

Yesus telah bangkit dari kematian dan tinggal 

bersama-sama dengan murid-murid-Nya selama 

40 hari. Dia berjanji kepada murid-murid-Nya 

akan mengutus Roh Kudus untuk menyertai 

mereka setelah Dia pergi. 

 

CERITA ALKITAB 

“Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh 

Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi 

saksi-Ku di seluruh penjuru dunia.”  

 

Sesudah Dia mengatakan demikian, terangkatlah 

Ia disaksikan oleh mereka dan awan menutup-

Nya dari pandangan mereka. Mereka menatap ke 

langit waktu Ia naik. Tiba-tiba, berdirilah dua 

orang berpakaian putih di dekat mereka.  

 

Mereka berkata, ”Mengapa kamu berdiri melihat 

ke langit? Yesus ini, yang terangkat ke sorga 

meninggalkan kamu, akan datang kembali 

dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia 

naik ke sorga." 

 

Mereka sujud menyembah kepada-Nya dan 

mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat 

bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam 

Bait Allah dan memuliakan Allah. 

 

  

② PEMBUKAAN 

Ceritakanlah saat kamu merasa sangat 

bahagia. 

③ LATAR BELAKANG 

④ CERITA ALKITAB 

⑤ MENUTURKAN KEMBALI 
Tinjauan cerita: Sampaikan kembali cerita 

sebelumnya melalui pertanyaan, tambahkan 

dan perbaiki jawaban-jawaban yang salah. 

Estafet Cerita Alkitab: Bagilah anak-anak 

menjadi beberapa kelompok. Mereka harus lari 

dan kembali ke tempat yang telah ditentukan. 

Ketika kembali mereka harus menyerukan 

bagian cerita berikutnya. Anak berikutnya lari 

ke tempat yang telah ditentukan dan kembali 

dengan menyerukan kelanjutan ceritanya 

sampai seluruh anggota kelompok 

menceritakan kembali keseluruhan cerita. 
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⑥ PERTANYAAN CERITA ALKITAB (Bersambung) 
• Apa yang kau sukai dari cerita hari ini? 

• Apa yang membuat kamu terkagum 

atau terheran dari cerita yang 

disampaikan?  

• Menurutmu bagaimana perasaan para 

murid Yesus saat menyaksikan-Nya 

naik ke surga? Reaksi apakah yang 

akan kamu berikan kalau kamu berada 

di sana?  

• Setelah Yesus terangkat ke surga, para 

malaikat bertanya kepada murid-murid 

Yesus mengapa mereka hanya berdiri 

disana. Setelah kamu mendengar 

semua tentang Yesus, menurutmu 

kemana Yesus menginginkanmu untuk 

pergi? Kepada siapa kamu akan 

menceritakannya? 

• Bagaimana kau akan menyembah 

Yesus? 

• Sesuatu yang saya pelajari hari ini 

tentang Yesus 

adalah_________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

⑦ PERTANYAAN RESPON 

      PRIBADI 
• Setelah kamu mendengar cerita ini, 

dengan cara bagaimana kamu akan 

mengikuti Yesus? 

• Dari pelajaran hari ini, perbedaan 

apakah yang akan kamu lakukan dalam 

mengasihi dan melayani Yesus? 

• Menurutmu bagaimana Allah 

menginginkan kamu menjadi bagian 

dari kisah-Nya? 

 ⑧ DOA PENUTUP 

Hati kita dipenuhi dengan pujian saat berada di dalam hadirat Yesus. Allah, berkatilah kami dengan 

hati yang penuh dengan pujian bagi-Mu. 
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Yesus Terangkat ke Sorga (2) 
Kisah Para Rasul 1:8-11; 

Lukas 24:52-53 
 
 

 

① TINJAUAN LATAR BELAKANG 
● Perhatikan jika ada anak yang dapat 

menceritakan kembali cerita minggu 

lalu.  

● Siapa saja yang menceritakan tentang 

cerita sebelumnya kepada orang lain? 

Minta mereka untuk menceritakan 

pengalamannya.  

● Bagaimana kamu merespon bimbingan 

Roh Kudus dari minggu lalu? 

Meskipun Yesus mati tergantung di tiang salib 

dan dikuburkan, Dia telah bangkit dan Dia hidup! 

Beberapa orang sangat bersukacita mengetahui 

bahwa Yesus tidaklah mati. Sedangkan beberapa 

yang lain sanksi hal itu terjadi karena mereka 

menyaksikan Yesus mati di salib.  

 

Yesus tinggal bersama-sama dengan mereka 

selama 40 hari sebelum kembali ke surga. 

 

CERITA ALKITAB 

“Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh 

Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi 

saksi-Ku di seluruh penjuru dunia.”  

 

Sesudah Dia mengatakan demikian, terangkatlah 

Ia disaksikan oleh mereka dan awan menutup-

Nya dari pandangan mereka. Mereka menatap ke 

langit waktu Ia naik. Tiba-tiba, berdirilah dua 

orang berpakaian putih di dekat mereka.  

 

Mereka berkata, ”Mengapa kamu berdiri melihat 

ke langit? Yesus ini, yang terangkat ke sorga 

meninggalkan kamu, akan datang kembali 

dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia 

naik ke sorga." 

 

Mereka sujud menyembah kepada-Nya dan 

mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat 

bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam 

Bait Allah dan memuliakan Allah.  

② PEMBUKAAN 

Apakah kamu memiliki kawan atau saudara 

yang pindah ke tempat lain? Bagaimana 

rasanya buat kamu? 

③ LATAR BELAKANG 

④ CERITA ALKITAB 

⑤ MENUTURKAN KEMBALI 
Tinjauan cerita: Sampaikan kembali cerita 

sebelumnya melalui pertanyaan, tambahkan 

dan perbaiki jawaban-jawaban yang salah. 

Menggambar – Jika anda mempunyai alat 

dan bahannya, minta anak-anak 

menggambarkan hal yang mereka lihat atau 

yang paling mereka sukai saat cerita 

disampaikan. Minta setiap anak untuk 

menunjukkan gambar mereka kepada seluruh 

kelompok. Apabila ada adegan yang berbeda 

dari cerita, minta anak mengurutkan sesuai 

dengan alur cerita. Atau, tugaskan anak 

dengan adegan yang berbeda-beda. Minta 

anak mengurutkan adegan-adegan sesuai 

dengan alur cerita dan gunakan gambar anak-

anak untuk menuturkan kembali cerita. 
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⑥ PERTANYAAN CERITA ALKITAB (Bersambung) 
• Hal apakah yang menjadi perhatian 

kamu dari cerita hari ini?  

• Dapatkah kamu bayangkan berada 

disana? Apa yang kau dengar dan lihat 

saat cerita disampaikan? 

• Bagaimana perasaanmu apabila kamu 

merupakan salah satu murid Yesus 

yang berdiri disana?  

• Apa yang akan kamu kerjakan 

setelahnya apabila semua ini terjadi 

kepadamu? Kepada siapa kamu akan 

bercerita? Apa yang akan kamu 

ceritakan? 

• Cerita ini menggambarkan kepadaku 

bahwa Allah itu ________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

⑦ PERTANYAAN RESPON 

      PRIBADI 
• Apa yang kamu pelajari tentang menjadi 

pengikut Yesus dari cerita ini? Apakah 

ada sesuatu hal yang akan kamu patuhi 

minggu ini? 

• Bagaimana kamu akan merespon 

terhadap Allah dan Yesus hari ini?  

• Kepada siapakah kamu akan berbagi 

cerita minggu ini? 

 ⑧ DOA PENUTUP 

Allah, berikanlah kami hati dan pikiran yang mempercayai-Mu seutuhnya. 
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Yesus Memilih Saul (1) 
Kisah Para Rasul 9:3-18 

 
 
 
 
 

 

① TINJAUAN LATAR BELAKANG 
● Perhatikan jika ada anak yang dapat 

menceritakan kembali cerita minggu 

lalu.  

● Siapa saja yang menceritakan tentang 

cerita sebelumnya kepada orang lain? 

Minta mereka untuk menceritakan 

pengalamannya.  

● Bagaimana kamu merespon bimbingan 

Roh Kudus dari minggu lalu? 

Para pemimpin agama Yahudi sangatlah marah 

karena orang banyak percaya dan menjadi 

pengikut Yesus. Mereka mulai menganiaya, 

dengan maksud menghukum, mereka berharap 

para murid berhenti menjadi pengikut Yesus.  

 

Apakah itu akan berhasil? Mari kita dengar apa 

yang Allah lakukan. 

 

CERITA ALKITAB 

Saulus dalam perjalanan menuju Damsyik. Ketika 

ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya 

memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke 

tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara 

yang berkata kepadanya, “Saulus, Saulus! 

Mengapa engkau menganiaya Aku?” Jawab 

Saulus, “Siapakah Engkau, Tuhan?” kata-Nya,” 

Akulah Yesus yang kau aniaya itu.  

 

Bangunlah dan pergilah ke dalam kota itu. 

Seseorang disana akan memberitahumu apa 

yang harus kau perbuat.” Teman-teman 

seperjalanan Saulus hanya termangu disana 

tanpa sepatah kata pun. Mereka memang 

mendengar suara itu, tetapi mereka tidak melihat 

seorang jugapun. 

 

Saulus bangun dan membuka matanya, tetapi dia 

tidak dapat melihat apa-apa. Sehingga yang 

bersama-sama dengan Saulus menggandeng 

tangannya dan menuntunnya ke Damsyik. Tiga 

hari lamanya Saulus tidak dapat melihat dan tiga 

hari lamanya tidak makan dan minum. 

 

Ada seorang pengikut Yesus di Damsyik yang 

bernama Ananias.  

(Cerita belanjut ke halaman berikutnya)  

② PEMBUKAAN 

Apakah kamu sudah memutuskan untuk 

menjadi pengikut Yesus? Dapatkah kau 

ceritakan kapan hal tersebut terjadi? 

③ LATAR BELAKANG 

④ CERITA ALKITAB 

⑤ MENUTURKAN KEMBALI 
Tinjauan cerita: Sampaikan kembali cerita 

sebelumnya melalui pertanyaan, tambahkan 

dan perbaiki jawaban-jawaban yang salah. 

Komik: Berikan selembar kertas kepada 

setiap anak. Mintalah mereka untuk melipat 

kertas menjadi dua dan lipat dua lagi 

kemudian lipatlah sekali lagi untuk yang ketiga 

kalinya. Ketika lipatan dibuka, akan terlihat 8 

kotak pada kertas. Untuk setiap adegan atau 

tindakan dalam cerita Alkitab, mintalah setiap 

anak untuk membuat gambar sederhana atau 

benda di setiap kotak sesuai dengan urutan 

kejadian yang ada di dalam cerita. Setelah 

selesai, secara berpasangan anak 

memaparkan kembali cerita menggunakan 

komik. 
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⑥ PERTANYAAN CERITA ALKITAB (Bersambung) 
• Hal apa yang paling menarik perhatian 

kamu dari cerita ini?  

• Pekerjaan yang disiapkan Tuhan bagi 

Saulus?  

• Bagaimana respon Saulus kepada 

Yesus?  

• Adakah hal yang membuat kamu 

terheran-heran saat cerita 

disampaikan? Bagaimana perasaan 

Saulus? Bagaimana perasaan Ananias?  

• Seandainya kamu Saulus, bagaimana 

kamu akan merespon? Dengan cara 

bagaimana Allah menarik perhatianmu? 

Jikalau kamu salah seorang penduduk 

Damsyik, respon apa yang akan kamu 

berikan ketika mengetahui bahwa 

seseorang datang untuk menyakitimu 

karena kamu seorang pengikut Yesus?  

• Saya bertanya-tanya pekerjaan apakah 

yang disiapkan Yesus untukmu. (Anda 

mungkin bisa meletakkan tangan anda 

diatas kepala anak-anak dan berdoa 

untuk mereka) 

• Apa yang kamu pelajari hari ini tentang 

Yesus? 

Firman Tuhan kepada Ananias dalam suatu 

penglihatan, “Ananias!” Ananias pun menjawab, 

”Ini aku, Tuhan.” Tuhan berfirman kepadanya, 

”Bangunlah dan carilah orang yang bernama 

Saulus.  

 

Dia disana sekarang, berdoa. Saulus dalam suatu 

penglihatan ia melihat seorang bernama Ananias 

mendatanginya dan menumpangkan tangannya 

keatasnya. Kemudian ia dapat melihat kembali.” 

Tetapi Ananias menjawab, ”Tuhan, dari banyak 

orang telah kudengar tentang orang itu dan 

kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-

orang kudus-Mu di Yerusalem.  

 

Sekarang ia datang ke Damsyik dengan kuasa 

penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap 

semua orang yang memanggila nama-Mu.” Tetapi 

firman Tuhan kepadanya, “Pergilah! Sebab Aku 

telah memilih Saulus untuk suatu pekerjaan 

penting. Dia harus memberitakan nama-Ku 

kepada bangsa-bangsa lain bukan Yahudi, 

kepada raja-raja dan orang-orang Israel. Aku 

sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa 

banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh 

karena nama-Ku.” Lalu pergilah Ananias 

menemui Saulus.  

 

Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus dan 

berkata, “Saulus saudaraku, Tuhan Yesus telah 

menyuruh aku kepadamu. Dialah yang telah 

menampakkan diri kepadamu di jalan yang 

engkau lalui. Dia telah menyuruh aku kepadamu 

supaya engkau dapat melihat lagi, dan penuh 

dengan Roh Kudus.” Seketika itu juga seolah-olah 

selaput gugur dari mata Saulus, sehingga ia 

dapat melihat lagi! Saulus pun bangun lalu di 

baptis.  

 

⑦ PERTANYAAN RESPON 

      PRIBADI 
• Perubahan apa yang akan kamu 

lakukan dalam hidupmu setelah 

mendengarkan cerita hari ini? 

• Melalui cerita ini, menurutmu apakah 

diminta oleh Roh Kudus kepadamu? 

 
 

 ⑧ DOA PENUTUP 

Tuhan, mampukanlah setiap kami untuk dapat melihat rencana yang Engkau miliki bagi hidup 

kami. 
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Yesus Memilih Saul (2) 
Kisah Para Rasul 9:3-18 

 
 
 
 
 
 

① TINJAUAN LATAR BELAKANG 
● Perhatikan jika ada anak yang dapat 

menceritakan kembali cerita minggu 

lalu.  

● Siapa saja yang menceritakan tentang 

cerita sebelumnya kepada orang lain? 

Minta mereka untuk menceritakan 

pengalamannya.  

● Bagaimana kamu merespon bimbingan 

Roh Kudus dari minggu lalu? 

Kasih Allah sangatlah mengagumkan. Dia ingin 

agar setiap orang mengenal-Nya dan Ia bekerja 

dengan berbagai cara agar kita memahaminya. 

 

Kadang kala melalui kebaikan hati orang lain, 

terkadang melalui pekerjaan tangan-Nya yang 

luar biasa, beberapa diantaranya melalui 

pendengaran akan firman dalam Alkitab. Kadang 

juga melalui kejadian yang sangat tidak biasa 

seperti cerita hari ini. 

 

CERITA ALKITAB 

Saulus dalam perjalanan menuju Damsyik. Ketika 

ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya 

memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke 

tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara 

yang berkata kepadanya, “Saulus, Saulus! 

Mengapa engkau menganiaya Aku?” Jawab 

Saulus, “Siapakah Engkau, Tuhan?” kata-Nya,” 

Akulah Yesus yang kau aniaya itu.  

 

Bangunlah dan pergilah ke dalam kota itu. 

Seseorang disana akan memberitahumu apa 

yang harus kau perbuat.” Teman-teman 

seperjalanan Saulus hanya termangu disana 

tanpa sepatah kata pun. Mereka memang 

mendengar suara itu, tetapi mereka tidak melihat 

seorang jugapun. 

 

Saulus bangun dan membuka matanya, tetapi dia 

tidak dapat melihat apa-apa. Sehingga yang 

bersama-sama dengan Saulus menggandeng 

tangannya dan menuntunnya ke Damsyik. Tiga 

hari lamanya Saulus tidak dapat melihat dan tiga 

hari lamanya tidak makan dan minum. 

(Cerita belanjut ke halaman berikutnya) 

② PEMBUKAAN 

Jika kita berkesempatan untuk mengajukan 

pertanyaan apa saja kepada Allah, pertanyaan 

apakah yang akan kamu sampaikan? 

③ LATAR BELAKANG 

④ CERITA ALKITAB 

⑤ MENUTURKAN KEMBALI 
Tinjauan cerita: Sampaikan kembali cerita 

sebelumnya melalui pertanyaan, tambahkan 

dan perbaiki jawaban-jawaban yang salah. 

Bermain Peran: Mintalah beberapa anak 

untuk memperagakan cerita Alkitab pada 

disaat anda menyampaikan cerita. Anda bisa 

juga meminta satu atau dua orang anak yang 

mau membacakan cerita sementara yang lain 

memperagakannya. 
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⑥ PERTANYAAN CERITA ALKITAB (Bersambung) 
• Hal apa yang paling kamu sukai dari 

cerita hari ini? 

• Pilihan apa yang telah dibuat oleh orang 

– orang itu? Hal apalagi yang dapat 

mereka lakukan? Apakah yang terjadi 

akibat pilihan yang mereka buat? 

• Perubahan apakah yang terjadi di 

dalam hidup Saulus?  

• Dapatkah kamu bayangkan berada 

disana? Apakah yang kamu dengar dan 

lihat saat cerita disampaikan? 

• Dalam cerita ini, menurutmu apa yang 

ada di dalam hati dan benak Saulus? 

(Anda dapat membahasnya dari setiap 

bagian cerita untuk mendiskusikan 

emosi-emosi yang ia alami.) Bagaimana 

dengan Ananias? 

• Menurutmu mengapa Allah menuliskan 

cerita ini di dalam Alkitab?  

• Apa yang disampaikan cerita ini 

mengenai Allah? 

Ada seorang pengikut Yesus di Damsyik yang 

bernama Ananias.Firman Tuhan kepada Ananias 

dalam suatu penglihatan, “Ananias!” Ananias pun 

menjawab, ”Ini aku, Tuhan.” Tuhan berfirman 

kepadanya, ”Bangunlah dan carilah orang yang 

bernama Saulus.  

 

Dia disana sekarang, berdoa. Saulus dalam suatu 

penglihatan ia melihat seorang bernama Ananias 

mendatanginya dan menumpangkan tangannya 

keatasnya. Kemudian ia dapat melihat kembali.” 

Tetapi Ananias menjawab, ”Tuhan, dari banyak 

orang telah kudengar tentang orang itu dan 

kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-

orang kudus-Mu di Yerusalem.  

 

Sekarang ia datang ke Damsyik dengan kuasa 

penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap 

semua orang yang memanggila nama-Mu.” Tetapi 

firman Tuhan kepadanya, “Pergilah! Sebab Aku 

telah memilih Saulus untuk suatu pekerjaan 

penting. Dia harus memberitakan nama-Ku 

kepada bangsa-bangsa lain bukan Yahudi, 

kepada raja-raja dan orang-orang Israel. Aku 

sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa 

banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh 

karena nama-Ku.” Lalu pergilah Ananias menemui 

Saulus.  

 

Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus dan 

berkata, “Saulus saudaraku, Tuhan Yesus telah 

menyuruh aku kepadamu. Dialah yang telah 

menampakkan diri kepadamu di jalan yang 

engkau lalui. Dia telah menyuruh aku kepadamu 

supaya engkau dapat melihat lagi, dan penuh 

dengan Roh Kudus.” Seketika itu juga seolah-olah 

selaput gugur dari mata Saulus, sehingga ia dapat 

melihat lagi! Saulus pun bangun lalu di baptis.  

 

⑦ PERTANYAAN RESPON 

      PRIBADI 
• Dengan cara bagaimana Allah menarik 

perhatianmu? Apakah Allah meminta 

sesuatu dari kamu? Hal apa 

membuatmu sulit untuk melakukannya? 

• Apa yang kau pelajari mengenai 

menjadi pengikut Yesus? 

• Apa yang digambarkan cerita ini 

tentang Allah?  

• Apakah yang dikatakan Roh Kudus 

pada mu saat ini? 

 
 

 ⑧ DOA PENUTUP 

Tuhan, berikanlah setiap kami hati yang mengasihi-Mu dan mau mengikuti-Mu hari lepas hari 

dalam kehidupan kami. 



© 2016 Kids Around the World 
 

Tabita Dibangkitkan Kembali (1) 
Kisah Para Rasul 9:36-42 

 
 
 
 
 
 

① TINJAUAN LATAR BELAKANG 
● Perhatikan jika ada anak yang dapat 

menceritakan kembali cerita minggu 

lalu.  

● Siapa saja yang menceritakan tentang 

cerita sebelumnya kepada orang lain? 

Minta mereka untuk menceritakan 

pengalamannya.  

● Bagaimana kamu merespon bimbingan 

Roh Kudus dari minggu lalu? 

Yesus telah terangkat ke surga. Dia telah 

memberikan kuasa dan wewenang bagi mereka 

yang percaya dan mengikuti-Nya. 

 

Salah satu murid atau pengikut pertama-tama 

bernama Petrus. Marilah kita lihat bagaimana 

Petrus menggunakan kuasa yang diberikan Yesus 

kepadanya. 

 

CERITA ALKITAB 

Di Yope ada seorang pengikut bernama Tabita. Ia 

selalu berbuat kebaikan dan memberi sedekah. 

Ketika Petrus berada di Lida, Tabita sakit lalu 

meninggal. Mayatnya dimandikan dan dibaringkan 

di ruang atas.  

 

Karena Lida berdekatan dengan Yope dan murid-

murid yang berada di Yope mendengar bahwa 

Petrus berada di Lida, mereka menyuruh dua 

orang untuk menemui Petrus.  

 

Mereka memohon kepadanya,”Segeralah datang 

ke tempat kami!” Maka berkemaslah Petrus dan 

berangkat bersama-sama dengan mereka. 

Sesampainya disana, mereka membawanya ke 

ruang atas dimana para janda berdiri mengelilingi 

Petrus sambil menangis.   

 

Mereka menunjukkan kepadanya baju dan jubah 

yang dibuat oleh Tabita semasa ia masih hidup. 

Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia 

berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke 

mayat Tabita dan berkata,”Tabita, bangkitlah.”  

(Cerita belanjut ke halaman berikutnya) 

 

  

② PEMBUKAAN 

Siapakah yang pernah berbuat baik kepada 

kamu? Apa yang mereka lakukan? 

③ LATAR BELAKANG 

④ CERITA ALKITAB 

⑤ MENUTURKAN KEMBALI 
Tinjauan cerita: Sampaikan kembali cerita 

sebelumnya melalui pertanyaan, tambahkan 

dan perbaiki jawaban-jawaban yang salah. 

Baris-berbaris (Line up): Mintalah anak-anak 

membuat barisan berdasarkan tinggi, umur, 

tanggal lahir, atau menurut abjad nama depan 

atau nama belakang. Orang pertama mulai 

bercerita tentang peristiwa awal dalam cerita 

tersebut. Orang kedua meneruskan dengan 

peristiwa selanjutnya. Begitu seterusnya 

hingga seluruh cerita dituturkan kembali. 
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⑥ PERTANYAAN CERITA ALKITAB (Bersambung) 
• Siapa sajakah tokoh yang berbeda yang 

ada dalam cerita hari ini? 

• Menurut kamu, manakah bagian terbaik 

dari cerita ini?  

• Apa yang kamu pelajari mengenai 

hubungan Tabita dengan orang-orang 

disekitarnya dan Tuhan?  

• Dapatkah kamu membayangkan berada 

disana? Apakah yang kau dengar dan 

lihat sewaktu cerita disampaikan? 

• Menurutmu apakah yang ada di dalam 

hati dan pikiran Petrus di dalam cerita 

ini? Emosi apakah yang dimiliki oleh 

orang-orang itu? 

• Jika kamu seorang pengikut Yesus 

apakah kamu percaya bahwa kamu 

akan memiliki kuasa dan wewenang 

yang sama dengan yang dimiliki oleh 

Petrus? Dengan cara bagaimana Allah 

menginginkan kamu menggunakan 

kuasa dan wewenangmu itu? 

• Saat mengetahui kuasa dan wewenang 

yang kamu miliki, bagaimana kamu 

hidup secara berbeda? 

Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat 

Petrus, ia bangun lalu duduk.  

 

Petrus memegang tangannya dan membantu 

Tabita berdiri. Kemudian ia memanggil orang-

orang kudus dan janda-janda ke dalam ruangan 

lalu menunjukkan kepada mereka bahwa Tabita 

hidup.  

 

Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak 

orang menjadi percaya kepada Tuhan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

⑦ PERTANYAAN RESPON 

      PRIBADI 
• Apa yang kamu pelajari mengenai Allah 

dari cerita ini?  

• Menurut perasaan kamu, apa yang Roh 

Kudus minta dari kamu?  

• Menurutmu, bagaimana Allah 

menginginkan kamu menjadi bagian 

dari kisah-Nya? 

 ⑧ DOA PENUTUP 

Allah, berkatilah kami dengan iman untuk dapat melakukan rencana-Mu dan bukan hanya rencana 

kami. 
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Tabita Dibangkitkan Kembali (2) 
 

Kisah Para Rasul 9:36-42 
 
 
 
 
 
 
 

① TINJAUAN LATAR BELAKANG 
● Perhatikan jika ada anak yang dapat 

menceritakan kembali cerita minggu 

lalu.  

● Siapa saja yang menceritakan tentang 

cerita sebelumnya kepada orang lain? 

Minta mereka untuk menceritakan 

pengalamannya.  

● Bagaimana kamu merespon bimbingan 

Roh Kudus dari minggu lalu? 

Petrus telah melakukan perjalanan ke seluruh 

negri ketika ia tiba di Lida. Disana ia berdoa untuk 

seorang yang lumpuh, dan orang itu pun 

disembuhkan. 

 

Orang-orang dari kota disekitarnya mendengar 

akan hal ini dan memanggil Petrus datang untuk 

mendoakan seseorang yang sangat istimewa 

bagi mereka. 

 

CERITA ALKITAB 

Di Yope ada seorang pengikut bernama Tabita. Ia 

selalu berbuat kebaikan dan memberi sedekah. 

Ketika Petrus berada di Lida, Tabita sakit lalu 

meninggal. Mayatnya dimandikan dan 

dibaringkan di ruang atas.  

 

Karena Lida berdekatan dengan Yope dan murid-

murid yang berada di Yope mendengar bahwa 

Petrus berada di Lida, mereka menyuruh dua 

orang untuk menemui Petrus.  

 

Mereka memohon kepadanya,”Segeralah datang 

ke tempat kami!” Maka berkemaslah Petrus dan 

berangkat bersama-sama dengan mereka. 

Sesampainya disana, mereka membawanya ke 

ruang atas dimana para janda berdiri mengelilingi 

Petrus sambil menangis.   

 

Mereka menunjukkan kepadanya baju dan jubah 

yang dibuat oleh Tabita semasa ia masih hidup. 

Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia 

berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke 

mayat Tabita dan berkata,”Tabita, bangkitlah.”  

(Cerita belanjut ke halaman berikutnya) 

 

  

② PEMBUKAAN 

Perbuatan baik apakah yang pernah kamu 

lakukan kepada orang lain? 

③ LATAR BELAKANG 

④ CERITA ALKITAB 

⑤ MENUTURKAN KEMBALI 
Tinjauan cerita: Sampaikan kembali cerita 

sebelumnya melalui pertanyaan, tambahkan 

dan perbaiki jawaban-jawaban yang salah. 

Group poster (membuat poster secara 

berkelompok): Apabila anda mempunyai 

bahan-bahannya, minta anak-anak membuat 

poster yang menceritakan tentang cerita 

Alkitab secara bersama-sama. Biarkan anak-

anak menuturkan kembali cerita Alkitab 

menggunakan apa yang telah mereka gambar 

di poster. 
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⑥ PERTANYAAN CERITA ALKITAB (Bersambung) 
• Apa yang kau sukai dari cerita ini?  

• Pilihan apa yang telah dibuat oleh 

Petrus? Hal apalagi yang dapat ia 

lakukan? Apa yang terjadi sebagai 

akibat dari pilihan yang ia buat? 

• Menurutmu bagian manakah yang 

terpenting dari cerita hari ini? 

• Hal apakah yang membuatmu 

terkagum-kagum saat cerita sedang 

diceritakan? Menurutmu bagaimanakah 

perasaan Petrus? Tabita? 

• Apabila kamu berada disana, apa yang 

akan kamu ceritakan kepada orang 

banyak mengenai apa yang terjadi? 

• Apakah ada sesuatu yang telah Allah 

perbuat dalam hidupmu, atau anggota 

keluargamu yang lain, yang dapat kamu 

bagikan kepada orang lain? Kepada 

siapa kau akan menceritakannya dan 

apa yang akan engkau sampaikan? 

• Apakah kamu menghadapi situasi 

dalam hidupmu dimana seakan-akan 

tanpa pengharapan? Dengan cara apa 

Allah dapat melakukan mukjizat untuk 

kamu atau orang yang kamu kenal? 

• Menurutmu hal apakah yang terpenting 

bagi Allah? 

Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika 

melihat Petrus, ia bangun lalu duduk.  

 

Petrus memegang tangannya dan membantu 

Tabita berdiri. Kemudian ia memanggil orang-

orang kudus dan janda-janda ke dalam ruangan 

lalu menunjukkan kepada mereka bahwa Tabita 

hidup.  

 

Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak 

orang menjadi percaya kepada Tuhan.  

 

⑦ PERTANYAAN RESPON 

      PRIBADI 
• Hal apakah yang kamu pelajari hari ini 

mengenai menjadi pengikut Yesus?  

• Dari pelajaran hari ini, menurutmu 

apakah yang ingin Allah sampaikan 

kepadamu? 

• Dengan siapa kamu akan berbagi cerita 

minggu ini? 

 ⑧ DOA PENUTUP 

Ketika kita berkawan dengan Allah, hal-hal besar dapat terjadi dan terus berlipat ganda! 

Putuskanlah untuk menjadi pengikut-Nya hari ini. 
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Kegiatan Menuturkan Kembali dan Gambarannya 
 

Sangat penting untuk menuturkan kembali kisah Alkitab setelah cerita disampaikan. 

Diharapkan anak memiliki kedekatan dengan cerita sehingga mereka dapat mempelajari 

sebaik-baiknya, kemudian dimampukan untuk menceritakan kepada orang lain. 

 

Kegiatan penuturan kembali harus dibuat dengan cara yang menyenangkan dan melibatkan setiap anak dalam 

cerita. Dibawah ini ditunjukkan berbagai cara untuk menuturkan kembali cerita Alkitab yang melibatkan anak. 

Satu cara yang belum ada dalam daftar adalah, jika anak mempunyai Alkitab, minta mereka untuk 

membukanya dan membaca kembali cerita Alkitab. Hal ini juga bisa dilakukan dengan meminta seseorang 

membaca cerita Alkitab dan pemimpin berturut-turut menanyakan pertanyaan untuk dijawab kepada setiap 

anak dengan melihat ke dalam Alkitab. 

 

▪ SENI 
 

• Menggambar: Jika anda mempunyai alat dan bahannya, minta anak menggambarkan hal yang 
mereka lihat atau yang paling mereka sukai saat cerita disampaikan. Minta setiap anak untuk 
menunjukkan gambar mereka kepada seluruh kelompok. Apabila ada adegan yang berbeda dari 
cerita, minta anak mengurutkan sesuai dengan alur cerita. 

• Group Poster: Apabila anda mempunyai bahan-bahannya, minta anak membuat poster yang 
menceritakan tentang cerita Alkitab secara bersama-sama. Biarkan anak menuturkan kembali cerita 
Alkitab menggunakan apa yang telah mereka gambar di poster. 

• Bagian Cerita: Berikan setiap anak beberapa adegan dari cerita untuk mereka gambar. Minta anak 
untuk menyusun cerita secara berurutan berdasarkan gambar yang mereka buat. Kemudian anak 
dapat menuturkan kembali cerita menggunakan gambar yang mereka buat. 

• Gambar Warna Warni: Gunakan kertas dan spidol warna yang tersedia. Apabila kertas cukup 
besar, mintalah anak membuat poster yang menggambarkan cerita Alkitab. Apabila anda hanya 
mempunyai lembaran kertas, mintalah setiap anak untuk menggambarkan bagian cerita yang 
berbeda atau bagian yang mereka sukai lalu minta mereka menceritakannya kepada seluruh kelas. 

• Komik pendek: Berikan selembar kertas kepada setiap anak. Mintalah mereka untuk melipat kertas 
menjadi dua dan lipat menjadi 2 lagi dan lipat lagi untuk yang ketiga kalinya. Ketika lipatan dibuka, 
akan terdapat 8 kotak pada kertas tersebut. Untuk setiap adegan atau bagian dalam cerita Alkitab, 
mintalah setiap anak untuk membuat gambar sederhana atau gambar sebuah benda di setiap kotak 
menurut urutan kejadian yang ada di dalam cerita. Mintalah anak untuk saling menceritakannya 
secara berpasangan menggunakan komik pendek.  

• Papan iklan: Buatlah desain papan iklan/billboard mengenai cerita Alkitab atau mengenai 
bagaimana anda melihat diri anda terkait dengan cerita tersebut. 

• Pictionary: Bagian cerita yang berbeda-beda dibacakan secara acak dan setiap anak harus 
menggambar informasi yang diberikan kepada mereka hingga seseorang dapat menebaknya. 

• Dinding Grafiti: Secara berkelompok, minta anak menulis atau menggambar sesuatu yang 
menceritakan kisah Alkitab. 

• Mendesain Kaos: Minta setiap anak untuk mendesain bagian depan sebuah kaos yang dapat 
menggambarkan bagian utama dari cerita tersebut. 

• Desain Logo: Jika memungkin hanya sebuah gambar tanpa kata-kata, yang paling baik yang 
menjelaskan cerita Alkitab, apakah itu? Mintalah anak untuk menggambarnya. Anda dapat 
menggunakan gambar-gambar tersebut untuk meninjau kembali berbagai cerita Alkitab yang 
berbeda-beda pada minggu-minggu mendatang. 

• Merancang sampul buku: Minta anak merancang dan menggambar sampul buku mereka dengan 
menggunakan kata-kata dan gambar yang paling jelas menggambarkan bagian yang berbeda-beda 
dari cerita Alkitab.  

• Buku cerita: Cerita disampaikan kembali oleh seorang anak melalui gambar-gambar dan/atau kata-
kata yang ada di dalam buku cerita. Lihatlah halaman lampiran mengenai cara pembuatan yang 
dapat diikuti oleh anak.  
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Cara Membuat Buku Kosong Untuk Menulis 
 

Berikut cara menarik untuk membuat buku kosong. Buat buku lipat kecil ini bersama dengan 

anak-anak. Ketika anak sudah menguasai cara membuat buku lipat, mereka tidak akan 

berhenti membuat buku kosong (berbagai ukuran) yang dapat digunakan untuk menulis dan 

membuat ilustrasi untuk dirinya sendiri. 

 

Petunjuk melipat buku 

1. Lipat kertas persegi panjang menjadi dua bagian yang memanjang.  

(Biasanya disebut “hot dog” atau lipatan horizontal.) 

2. Lipat dua lagi, seperti buku. Tekan kuat lipatan.  

3. Lipat dua lagi. Tekan kuat lipatan.  

4. Bukalah lipatan – pegang dalam posisi vertical (atas dan bawah) 

5. Lipat pada sisi yang lebar. (lipatan “hamburger”.) 

6. Gunting sepanjang lipatan dari tengah lipatan hingga tanda X. 

7. Buka kertas lagi 

8. Kembali ke lipatan memanjang (seperti nomor 1) 

9. Dorong bagian-bagian ujung bersamaan, maka kertas akan 

Melipat menjadi buku kecil ukuran anak. Terbentuklah 4 bagian 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 

Petunjuk Memotong dan Menyatukan Buku 
 

Kertas (beberapa kertas) dipotong menjadi dua atau tiga dan direkatkan/stapler membentuk buku kecil 

ukuran anak yang memiliki 8, 12 atau 16 halaman. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Potongan disini 

Tampak 

Atas 
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Kegiatan Menuturkan Kembali dan Gambarannya 

▪ DRAMA / SENI 
• Bermain Peran: Buatlah beberapa karakter yang berbeda untuk setiap anak. Beri waktu bagi mereka 

berlatih sebelum memerankan cerita. Perhatikan jika ada satu atau dua orang anak yang mau 

menjadi pembaca cerita sementara yang lain memainkan peran.  

• Menuturkan kembali: Melalui sudut pandang salah seorang tokoh dalam cerita. 

• Menciptakan lagu: Ciptakan sebuah lagu yang menuturkan kembali cerita Alkitab. Bisa juga anda 

menggunakan lagu yang sudah dikenal anak dan gantilah liriknya untuk menceritakan kembali 

tentang cerita Alkitab. Anak dapat menciptakan lagu atau jika memungkinkan lagu rap.  

• Berpasang-pasangan:  Bagi anak kedalam kelompok yang terdiri dari 2-3 orang. Masing-masing 

anak bergantian menuturkan kembali cerita. Apabila ada anak yang tidak dapat mengingat jalan 

cerita berikutnya, anak lain dalam kelompok dapat membantu untuk melanjutkan.  

• Isyarat tangan: Baca kembali cerita Alkitab dan minta setiap kelompok membuat gerakan/isyarat 

tangan yang berbeda-beda untuk membantu mereka mengingat setiap bagian dari cerita. Terus 

lanjutkan membaca cerita untuk menambah lebih banyak gerakan/isyarat tangan hingga seluruh 

cerita telah disampaikan kembali. 

• Pantomim: Bagi kelompok menjadi kelompok yang lebih kecil. Minta satu kelompok memperagakan 

bagian pertama dari cerita tanpa mengeluarkan suara. Kelompok lainnya menebak apa yang terjadi. 

Kelompok selanjutnya memerankan bagian cerita berikutnya dan kelompok lainnya menebak apa 

yang terjadi. Lanjutkan hingga cerita disampaikan seluruhnya. Anda dapat mengingatkan kelompok 

yang sedang memperagakan jika mereka tidak ingat kelanjutan ceritanya.  

• Boneka Tangan: Buatlah boneka tangan sederhana menggunakan bahan-bahan seperti kaus kaki, 

piring kertas, gelas kertas, stik, dll dan menuturkan kembali cerita dengan boneka tangan tersebut. 

• Benda-benda: Berikanlah 3 buah benda berbeda ke setiap kelompok. Setiap kelompok harus 

menggunakan benda-benda tersebut saat menuturkan kembali cerita. Mereka dapat menambahkan 

benda lainnya, tetapi harus menggunakan sekurangnya 3 benda yang diberikan kepada mereka. 

• Kawat dan tanah liat: Gunakan kedua benda atau bahan kerajinan tangan yang lain untuk membuat 

sebuah bentuk dan menuturkan kembali cerita Alkitab. 

• Tebak Kata: Tanpa sepatah katapun, anak memperagakan adegan yang berbeda-beda sementara 

penonton harus menebak bagian cerita manakah yang mereka perankan. 

• Efek suara dan gerakan: Bacalah kembali cerita Alkitab dan buat efek suara yang berbeda-beda 

dan/atau gerakan untuk kata-kata atau tindakan yang berulang di seluruh cerita. 

• Peralatan (seperti syal atau tali): Perhatikan berapa kali anak dapat menggunakan benda-benda 

tersebut untuk menuturkan kembali cerita. Cara lain, dengan memberikan 3 benda yang berbeda 

kepada setiap kelompok dan mereka harus menuturkan kembali cerita menggunakan benda tersebut.  

• Gerakan-gerakan: Gunakan gerakan yang berbeda-beda untuk menggambarkan setiap bagian 

cerita. Anda dapat menugaskan satu gerakan untuk setiap anak, atau kelompok kecil dan mereka 

harus memperagakan gerakan mereka sesuai dengan urutan yang ada dalam cerita. 

• Slide show manusia: Carilah kain yang lebar yang dapat digunakan sebagai tirai. Dua orang anak 

dapat memegangnya, dan menjatuhkannya saat anda memberikan kode. Pilih beberapa anak untuk 

menjadi tokoh yang ada dalam cerita. Untuk setiap bagian cerita, saat tirai dinaikkan, minta anak-

anak dalam posisi seolah-olah mereka adalah gambar atau lukisan bagian dari cerita. Mereka tidak 

boleh bergerak kemudian turunkanlah tirai sehingga yang lain dapat melihatnya. Setiap adegan 

berubah saat anda menyampaikan cerita.   

• Menari: Menuturkan kembali cerita melalui tarian dengan atau tanpa musik dan kata-kata. 

• Sepuluh teratas: Mintalah anak, bisa dalam bentuk kelompok atau individual, menuliskan sepuluh 

peristiwa teratas dari cerita tersebut. 

• Jurnal: Beri kesempatan kepada anak untuk merenungkan dan menuliskan jurnal mengenai isi cerita 

dan artinya bagi mereka.  
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Kegiatan Menuturkan Kembali dan Gambarannya 

▪ PERMAINAN I 
• Permainan menggunakan bola (Ball game): Saat anda mengatakan “MULAI”, anak mengoper bola 

kepada anak lain yang ada di dalam lingkaran sampai anda berkata “STOP”. Anak yang memegang 

bola harus menceritakan bagian berikutnya. Saat anda mengatakan “MULAI” anak mulai mengoper 

bola kepada anak lain sampai anda berkata “STOP”. Atau, anak dapat melempar atau 

menggelindingkan bola kepada anak mana saja untuk meneruskan cerita.  

• Permainan menggunakan tali (Rope Game): Siapkan seutas tali dengan panjang 4,5m dan ikat 

kedua ujungnya. Minta anak masuk kedalam lingkaran sambil masing-masing memegang tali 

tersebut. Mulai putar tali ke satu arah. Saat anda bilang “STOP”, anak yang terdekat dengan simpul 

tali menceritakan bagian cerita berikutnya. Lakukan ini hingga keseluruhan cerita dituturkan kembali. 

• Berpindah dan bergoyang: Lemparkan bola dari satu anak ke anak lainnya sementara musik 

dimainkan. Ketika musik berhenti, anak yang memegang bola (atau simpul apabila anda 

menggunakan tali yang panjang yang dipegang dan diputar oleh anak) harus menyampaikan bagian 

cerita berikutnya dengan cara yang anda tentukan. Berikut contoh berikut dapat berupa: 

• Dalam kecepatan normal. 

• Dipercepat sambil berlari ditempat. 

• Dengan berbisik sambil berjalan berjingkat. 

• Suara yang keras sambil berbaris 

• Dalam gerak lambat sambil berlari dengan gerak lambat. 

• Dengan suara normal sambil berjalan mundur. 

• Kursi musik: Letakkan sejumlah kursi membentuk lingkaran dengan jumlah yang cukup untuk duduk 

setiap anak dalam kelompok kecuali satu anak. Kursi harus menghadap keluar. Setiap anak duduk di 

kursi kecuali satu anak yang tersisa. Ketika musik dimainkan, anak mulai berjalan searah jarum jam 

mengelilingi kursi. Ketika musik dihentikan, setiap anak harus mencari sebuah kursi. Anak yang 

tersisa harus menceritakan bagian cerita berikutnya. Teruskan permainan hingga seluruh cerita 

dituturkan kembali. 

• Menceritakan ulang berbatas waktu: Perhatikan apabila kelompok anak dapat menuturkan kembali 

cerita dalam kurun waktu yang telah ditetapkan. 

• Permainan Berbaris (Line up): Mintalah anak membuat barisan berdasarkan tinggi, umur, tanggal 

lahir, atau menurut abjad nama depan atau nama belakang. Orang pertama mulai bercerita tentang 

peristiwa awal dalam cerita tersebut. Orang kedua meneruskan dengan peristiwa selanjutnya. Begitu 

seterusnya hingga seluruh cerita dituturkan kembali.  

• Permainan Lempar Balon atau Bola: Mintalah anak membuat lingkaran yang berisi kurang lebih 8 

anak. Instruksikan mereka melemparkan balon atau bola satu kepada yang lain saat musik dimainkan 

atau disaat anda mengatakan “MULAI”.  Ketika anda menghentikan musik atau mengatakan “STOP”, 

siapapun yang memegang bola atau balon harus menyampaikan kelanjutan cerita. Untuk menambah 

keseruannya, coba tambahkan kelereng atau kerikil ke dalam balon sebelum anda meniupnya. 

• Letusan balon “Kejutan”: Anda akan memerlukan balon yang cukup untuk setiap kelompok, sesuai 

dengan bagian-bagian dalam cerita. Sebelum melakukan kegiatan ini, tuliskanlah bagian-bagian yang 

berbeda dari cerita Alkitab pada lembaran kertas kecil. Masukkan setiap lembar ke dalam balon. Tiup 

dan ikatlah balon. Minta anak membentuk lingkaran dengan balon ditengah lingkaran. Kemudian 

minta anak menduduki balon hingga meletus. Minta anak mengumpulkan lembaran-lembaran kertas 

dari dalam balon dan mengurutkannya sesuai dengan jalan cerita. 
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Kegiatan Menuturkan Kembali dan Gambarannya 

▪ PERMAINAN II 
• Berbisik: Minta anak-anak duduk dalam lingkaran. Bisikkan bagian pertama dari cerita kepada 

seorang anak. Kemudian ia akan membisikkan bagian tersebut dan bagian cerita berikutnya ke anak 

berikutnya dan seterusnya hingga anak terakhir yang akan menceritakan keseluruhan cerita kepada 

anggota kelompok tersebut. 

• Dadu: Setiap kelompok kecil mempunyai sebuah dadu. Orang pertama melempar dadu. Jika mereka 

mendapatkan “1” atau “2” mereka dapat mengoper dadu ke orang berikutnya tanpa harus 

menyampaikan cerita. Jika mereka mendapatkan “3” atau “4” mereka harus menyampaikan bagian 

dari cerita. Jika mereka mendapatkan “5” atau “6” dadu kembali ke orang sebelumnya, dan mereka 

harus menyampaikan bagian cerita berikutnya.  

• Kartu cerita: Tulis atau gambarkan setiap bagian dari cerita Alkitab di lembaran kertas yang 

berbeda-beda. Berikan kartu kepada anak yang berbeda-beda di dalam kelas dan minta mereka 

untuk mengurutkan jalan cerita tersebut. Anda juga dapat memberikan mereka batas waktu tertentu 

untuk mengurutkan atau menuliskan 2 atau lebih salinan dari jalan cerita dan beberapa kelompok 

berlomba menjadi yang pertama untuk mengurutkan cerita. 

• Bahasa isyarat: Anda dan orang yang akan anda sampaikan cerita berpura-pura tuli. Akan seperti 

apakah kelihatannya? 

• Estafet Cerita Alkitab: Bagilah anak-anak menjadi beberapa kelompok. Mereka lari ke tempat yang 

telah ditentukan dan kembali. Ketika lari kembali mereka harus menyerukan bagian cerita berikutnya. 

Anak berikutnya juga lari ke tempat yang telah ditentukan dan kembali sambil menyerukan bagian 

cerita berikutnya sampai seluruh cerita dituturkan kembali oleh semua anggota kelompok. 

• Gaya Grafiti: Tuliskan bagian cerita Alkitab yang berbeda-beda di papan dalam gaya grafiti 

(ungkapan tercampur aduk). Mintalah salah seorang anak untuk mencari bagian pertama dan 

menggambarkan panah ke bagian berikutnya kemudian mengulang kedua ungkapan. Anak 

berikutnya menggambar sebuah panah menghubungkan bagian kedua ke bagian ketiga dan 

mengulang ketiganya. Lanjutkan hingga seluruh cerita habis dituturkan. 

• Petak umpet: Tuliskan bagian-bagian cerita pada lembaran kartu atau kertas. Letakkan di seluruh 

penjuru ruangan. Mintalah anak-anak untuk mencari bagian-bagian cerita tersebut dan pada saat 

yang bersamaan, mereka berkumpul didepan kelas dan berbaris sesuai dengan urutan cerita. 

Setelah selesai mengurutkan, minta salah seorang anak untuk membacakan dan menuturkan 

kembali cerita tersebut. Bisa juga dilakukan tanpa menyembunyikan kartu-kartu, tetapi memberikan 

kartu secara acak kepada anak-anak, dan minta mereka membaca cerita secara berurutan. 

• Mengejar cerita: Tuliskan setiap bagian cerita pada kartu-kartu kecil. Tempelkan kartu di punggung 

setiap anak secara acak. Minta anak menyusun cerita secara berurutan. Mereka harus berbaris 

sehingga setiap anak dapat melihat bagian cerita didepan mereka. Minta anak menuturkan kembali 

cerita tersebut dengan membaca kartu yang ada di depan mereka. 

• Siapa Yang Dapat Bintang? Buat bintang dari kertas karton. Minta anak-anak duduk di dalam 

lingkaran dan menutup mata mereka. Letakkan bintang dibawah salah satu kursi. Minta anak 

membuka mata, kursi yang memiliki bintang dapat menuturkan bagian pertama dari cerita. Jika anak 

dapat menceritakannya, minta semua anak untuk menutup mata lagi dan anak pertama dapat 

meletakkan bintang dibawah kursi anak lainnya. Kegiatan ini dimainkan hingga seluruh cerita 

diceritakan kembali. Variasi: Sebuah koin atau token dapat digunakan sebagai pengganti bintang.  
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PERTANYAAN TEMUAN & RESPON  
 

 Pertanyaan temuan – Kepala (Fakta-fakta) 
 

Tujuanku adalah untuk mengerti isi cerita. 
Apa yang dituturkan oleh cerita tersebut? Apa yang terjadi dalam cerita? 

Aku ingin MENGENAL Allah melalui firman-Nya. 

  

 

a. Apa yang kamu bayangkan saat cerita disampaikan? Bagaimana perasaanmu? 

b. Dapatkah kamu bayangkan berada disana? Apa yang kamu dengar/lihat/cium saat 

cerita dituturkan? 

c. Hal apa yang paling menarik perhatianmu dari cerita tersebut? 

d. Hal apa yang diajarkan Allah/Yesus dalam cerita tersebut? 

e. Dalam cerita yang manakah kita telah melihat Allah melakukannya? 

f. Apakah kamu mendengar sesuatu yang mengingatkan akan cerita sebelumnya? 

Hubungan apakah yang kamu lihat? 

g. Cerita yang manakah yang membicarakan tentang ____________? 

h. Apakah ada hal yang sulit atau susah untuk dimengerti?  

i. Bagaimana cerita tersebut menggambarkan hubungan Allah/Yesus dengan 

umatnya? 

j. Dari cerita ini, apa yang kita pelajari tentang hubungan ___________ dengan 

Allah/Yesus? 

k. Bagaimana Allah/Yesus merespon para tokoh dalam cerita tersebut? Apa yang 

ditunjukkan hal tersebut? 

l. Bagaimanakah Allah/Yesus merespon ketika ………………………? 

m. Bagaimana para tokoh merespon ………………………….? 

n. Bagaimanakah Allah/Yesus ……………………………………? 

o. Apakah yang diajarkan atau ditunjukkan Allah/Yesus dalam kesempatan ini? 

p. Apakah yang kamu pelajari hari ini mengenai……………. 

• Allah? 

• Yesus? 

• Cerita ini? 

• Apakah artinya menjadi pengikut Yesus? 

• Dirimu sendiri? 

q. Apa yang kita pelajari tentang Allah/Yesus? 

r. Pilihan apakah yang dibuat oleh para tokoh? Apakah ada hal lain yang dapat mereka 

lakukan? Apa akibat dari pilihan yang mereka buat? 

s. Perubahan apakah yang dialami oleh tokoh dalam cerita baik kepercayaan, perilaku 

ataupun sikap mereka? 

t. Apa yang kamu perhatikan dari Allah/Yesus/ ____________ dari cerita tersebut? 

u. Apa yang ____________ pertaruhkan untuk menjadi pengikut Allah/Yesus? 

v. Apakah persamaan atau perbedaan para tokoh dalam cerita tersebut? 

w. Dalam hal apa keadaan kita menyerupai ....................? 
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PERTANYAAN TEMUAN & RESPON 
  

 Pertanyaan temuan – Hati (Perasaan) 

 

Tujuan saya adalah agar terhubung secara emosional dan rohaniah  

dengan cerita, mengijinkan cerita masuk ke dalam hatiku. Bagaimana  

cerita berkaitan dengan hidupku?  
Mengapa cerita tersebut sangat penting? Mengapa cerita itu penting bagiku?  

Aku ingin MENCINTAI Allah melalui firman-Nya. 

 

 

a. Apa yang kamu sukai dari cerita tersebut? Adakah bagian yang tidak kamu sukai? 

b. Hal apa yang paling menarik perhatianmu dari cerita tersebut? 

c. Menurutmu, bagian manakah yang terpenting dari cerita hari ini? 

d. Bagaimana perasaanmu saat mendengarkan cerita tersebut? Bagaimana perasaanmu jika 

……………….? 

e. Apa yang kamu bayangkan saat mendengarkan cerita? 

f. Apa yang kamu pikirkan saat cerita disampaikan? 

• Perasaan apakah yang kamu pikirkan ……? 

• Perasaan apa yang dapat memotivasi …..? 

• Menurutmu, bagaimanakah rasanya ……? 

g. Menurutmu apa yang ada di dalam hati dan pikiran _________ didalam cerita ini? 

h. Dari cerita hari ini, hal apa yang menakjubkan atau mengagumkan bagi kamu? 

i. Dari cerita hari ini, tokoh yang manakah yang paling mirip dengan kamu? 

j. Menurut kamu apakah yang terpenting bagi Allah/Yesus? Bagi para tokoh? 

k. Dalam hal apa kita juga menyerupai____________? Dalam hal apa kita berbeda? 

l. Setelah mendengarkan cerita, bagaimana cerita tersebut mengubah cara kamu 

memandang diri kamu sendiri? 

m. Pernahkah Allah menggunakan kamu untuk____________? 

n. Bagaimana kamu seharusnya ___________? 

o. Menurutmu mengapa Allah menuliskan cerita ini di dalam Alkitab?  

p. Apa yang kau rasakan tentang Allah/Yesus saat ini? 

q. Hal apa yang tidak pernah kamu sadari sebelum hari ini? 

r. Hal paling menarik apakah yang kamu dengar hari ini? 

s. Bagaimana cerita ini membuatmu merasa tertantang atau terdorong? 
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PERTANYAAN TEMUAN & RESPON 

 

 Pertanyaan temuan – Tangan (Aksi) 

 

Tujuanku adalah mencari bimbingan Roh Kudus dalam merespon  

dan menerapkan apa yang aku pelajari dari cerita.  

Bagaimana seharusnya saya menerapkan cerita dalam hidup saya? 

Apa yang diinginkan Allah untuk saya lakukan, secara khusus, dari apa yang telah saya pelajari 

dari cerita? 

Saya ingin MELAYANI Allah dengan cara menaati pelajaran tentang firman-Nya. 

 

 

a. Apa yang kamu dengar hari ini yang membuatmu berpikir kamu harus merubah hidupmu? 

b. Dari pelajaran hari ini, menurutmu apa yang Allah/Yesus/Roh Kudus meminta untuk kamu 

lakukan?  

c. Menurutmu apa yang dikatakan Allah/Yesus/Roh Kudus kepada kamu? 

d. Karena cerita hari ini, apa yang seharusnya kamu lakukan dengan cara yang berbeda? 

Perbedaan apa yang disebabkan cerita ini dari caramu mencintai dan melayani-Nya? 

e. Dari cerita ini, apa yang kita pelajari tentang menjadi pengikut Yesus? Bagaimana caranya 

kamu mempraktikkan apa yang kamu pelajari minggu ini? 

f. Bagaimana seharusnya kita merespon Allah/Yesus hari ini? 

g. Setelah mendengarkan cerita, bagaimana kamu hidup dengan cara yang berbeda? 

h. Apakah kamu ingin mengenal Allah dengan cara seperti ini? Apakah ada yang terjadi dalam 

hidupmu saat ini yang dapat dibantu Allah/Yesus/Roh Kudus? 

i. Dengan siapa kamu dapat berbagi cerita minggu ini? 

j. Menurutmu, bagaimana Allah menginginkan kamu menjadi bagian dari kisah-Nya? 
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Pelajaran CeritaAnak Tahun A-D 
 Tema Tahun A Tahun B Tahun C Tahun D 

1 Penciptaan Allah Menciptakan Segala 

Sesuatunya 

Kejadian 1:1,3-5; 6-25 

(Rangkuman); 26, 31; 2:1-3 

Allah Memberikan Taman Eden 

Kepada Adam Dan Hawa. 

Kejadian 1:27-30; 2:8-9, 15-17 

Allah Menciptakan Adam 

Kejadian 2:4-8 

Allah Menciptakan Hawa 

Kejadian 2:18-25 

2 Kejatuhan/Dosa Adam Dan Hawa: Dosa Yang 

Pertama 

Kejadian 3:1-7 

Adam Dan Hawa Merasa Malu 

Kejadian 3:7-13 

Adam Dan Hawa: Konsekwensi 

Kejatuhan  

Kejadian 3:16-21 

Kain Membunuh Saudara Laki-

Lakinya Habel 

Kejadian 4:1-7 

3 Cerita Kejadian Nuh Membangun Bahtera 

Kejadian 6:17-22 

Abraham: Janji Allah 

Kejadian 17:1-8 

Ishak Mempunyai Anak Kembar, 

Yakub Dan Esau. 

Kejadian 25:27-34 

Mimpi Yusuf Dan Jubah Warna 

Warni 

Kejadian 37:3-8 

4  Nuh: Binatang Memasuki Bahtera 

Kejadian 7:5-10 

Abraham Mengusir Hagar Dan 

Ismael 

Kejadian 21:14-20 

Yakub Menipu Ishak, Ayahnya 

Kejadian 27:18-27a 

Yusuf Dijual Sebagai Budak 

Kejadian 37:18-28 

5  Nuh: Pelangi Janji  

Kejadian 9:8-15 

Kelahiran Anak Abraham, Ishak 

Kejadian 21:1-7 

Musa: Allah Menyediakan 

Makanan Di Padang Gurun. 

Keluaran 16:15b-24 

Yusuf Memerintah Di Mesir 

Kejadian 41:37-42 

6  Bahasa Dikacaukan Dan Orang 

Diceraiberaikan 

Kejadian 11:1-9 

Abraham Menyerahkan Ishak 

Kejadian 22:9-18 

Musa: Tuhan Memberikan 10 

Perintah Allah 

Keluaran 20:1-17 

Yusuf Mengungkapkan Dirinya 

Kepada Keluarganya 

Kejadian 45:4-9 

7 Cerita Keluaran Musa: Bayi Dalam Keranjang 

Keluaran 2:1-10 

Musa Memerintahkan Firaun, 

“Lepaskan Umat-Ku!” 

Keluaran 7:14 – 10:29 

(Rangkuman) 

Allah Memanggil Samuel 

1 Samuel 3:1-10 

Musa: Umat Allah Menyembah 

Anak Lembu Emas 

Keluaran 32:1-14 

8  Musa Dan Semak Duri Yang 

Terbakar 

Keluaran 3:1-12 

Musa: Paskah 

Keluaran 12:21-30 

Ketidaktaatan Raja Saulus Kepada 

Allah 

1 Samuel 15:17-23 

Musa: Tabernakel Allah 

Keluaran 35-40 

(Rangkuman) 

9  Musa Menyeberangi Laut Merah Di 

Tanah Kering 

Keluaran 14:21-31 

Musa: Allah Menyediakan Air Di 

Padang Gurun 

Keluaran 17:1-6 

Allah Memilih Daud 

1 Samuel 16:6-13a 

Allah Memilih Gideon 

Hakim-Hakim 6:11-24a 

10 Buku – Buku 

Sejarah 

Pengintai Di Tanah Perjanjian 

Bilangan 13:25-33 

Ketaatan Daniel Kepada Allah 

Daniel 1:11-20 

Daud Mengalahkan Goliat 

1 Samuel 17:40-50 

Gideon Mengalahkan Musuh-

Musuhnya 

Hakim-Hakim 7:2-7 
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Pelajaran CeritaAnak Tahun A-D 

 Tema Tahun A Tahun B Tahun C Tahun D 

11  Yosua: Runtuhnya Tembok 

Yerikho 

Yosua 6:8-16, 20 

Teman-Teman Daniel 

Diselamatkan Dari Perapian  

Daniel 3:13-28 

Daud Membawa Kembali Tabut 

Tuhan 

2 Samuel 6:12-15 

Samson Kehilangan Kekuatannya 

Hakim-Hakim 16:15-20 

12  Elisa: Naaman Disembuhkan 

2 Raja-Raja 5:9-15 

Daniel Di Gua Singa 

Daniel 6:10-23 

Salomo Meminta Hikmat  

1 Raja-Raja 3:5-14 

Yunus Berkotbah Tentang 

Pertobatan 

Yunus 3:1-6,10 

13 Nabi Penglihatan Yesaya 

Yesaya 6:1-8 

Elia Dan Nabi-Nabi Palsu 

1 Raja-Raja 18:25-39 

Elisa Membantu Janda Miskin 

2 Raja-Raja 4:1-7 

Elisa Membangkitkan Anak Laki-

Laki Yang Mati 

2 Raja-Raja 4:25-35 

14 Kelahiran Yesus 

Dan Masa Kecil-

Nya 

Kelahiran Yesus: Malaikat 

Mendatangi Perawan Maria 

Lukas 1:26-38 

Kelahiran Yesus: Para Gembala 

Mengunjungi-Nya 

Lukas 2:8-20 

Kelahiran Yesus: Persembahan 

Orang Majus 

Matius 2:8-12 

Kelahiran Yesus: Ramalan Simeon 

Lukas 2:25-34a 

15 Kehidupan Yesus Masa Kanak-Kanak Yesus  

Lukas 2:41-52 

Yesus Di Baptis 

Matius 3:13-17 

Yesus Menolak Godaan Iblis 

Matius 4:1-11 

Yesus Memilih Murid-Murid Yang 

Pertama 

Lukas 5:1-11 

16 Guru Nikodemus Mengunjungi Yesus 

Yohanes 3:1-8,16-17 

Yesus Membasuh Kaki Murid-

Murid-Nya 

Yohanes 13:3-15 

Yesus: Jangan Cemas 

Matius 6:25-34 

Yesus Bertanya,”Apakah Kamu 

Bijak Atau Bodoh?” 

Matius 7:24-29 

17 Perumpamaan Yesus: Cerita Tentang Domba 

Yang Hilang 

Lukas 15:1-7 

Yesus Mengajarkan Tentang Harta 

Yang Terpendam 

Matius 13:44-46 

Yesus: Cerita Tentang Anak Yang 

Hilang 

Lukas 15:11-24 

Yesus: Cerita Tentang Samaria 

Yang Baik Hati 

Lukas 10:25-37 

18 Mukjizat Yesus Menyembuhkan Orang 

Yang Buta Sejak Lahir 

Yohanes 9:1-11 

Yesus Meredakan Badai  

Markus 4:35-41 

Yesus Dan Petrus Berjalan Diatas 

Air 

Matius 14:23-33 

Yesus Mengusir Setan 

Markus 5:1-13 

19 Penyembuh Yesus Menyembuhkan Anak 

Perempuan Yairus  

Lukas 8:49-56 

Yesus Menyembuhkan Bartimeus 

Yang Buta 

Markus 10:46-52 

Yesus Menyembuhkan Orang 

Lumpuh 

Lukas 5:17-26 

Yesus Menyembuhkan Sepuluh 

Orang Kusta 

Lukas 17:11-19 

20 Interaksi Dengan 

Seseorang 

Zakheus Ingin Melihat Yesus 

Lukas 19:1-10 

Yesus Memberkati Anak-Anak 

Markus 10:13-16 

Seorang Wanita Mengurapi Yesus 

Lukas 7:36-50 

Yesus Dan Anak Muda Yang Kaya 

Markus 10:17-27 

21 Kematian Dan 

Kebangkitan  

Yesus Memasuki Yerusalem 

Dengan Sorak-Sorai 

Lukas 19:29b-41 

Yesus Disalibkan 

Markus 15:33-39 

Petrus Menyangkal Mengenal 

Yesus 

Matius 26:69-75 

Yesus Hidup! 

Lukas 24:1-12 
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Pelajaran CeritaAnak Tahun A-D 

 Tema Tahun A Tahun B Tahun C Tahun D 

22 Pantekosta Dan 

Gereja Mula-Mula 

Yesus Naik Ke Surga 

Kisah Para Rasul 1:8-11, Lukas 

24:52-53 

Allah Mengutus Roh Kudus Di Hari 

Pentakosta 

Kisah Para Rasul 2:1-12 

Persekutuan Jemaat Mula-Mula 

Kisah Para Rasul 2:42-47 

Filipus Menyampaikan Kabar Baik 

Tentang Yesus Kepada Orang-

Orang Etiopia 

Kisah Para Rasul 8:26-39 

23 Para Rasul, Paulus 

Dan Yohanes 

Yesus Memilih Saul, Penganiaya-

Nya 

Kisah Para Rasul 9:3-18 

Kepala Penjara Yang 

Memenjarakan Paulus Menjadi 

Pengikut Kristus 

Kisah Para Rasul 16:25-34  

Petrus Menyembuhkan Orang 

Lumpuh  

 

Kisah Para Rasul 3:1-10 

Umat Allah Harus Mengenakan 

Baju Zirah-Nya 

 

Efesus 6:10-18 

24  Tabita Dihidupkan Kembali 

 

Kisah Para Rasul 9:36-42 

Paulus Di Korintus 

 

Kisah Para Rasul 18:4-11 

Petrus Dilepaskan Dari Penjara 

Oleh Malaikat 

Kisah Para Rasul 12:6-16 

Rasul Yohanes Bermimpi Tentang 

Surga. 

Wahyu 21:1-7 
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