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KATA PENGANTAR 

 

 

 

Masa Prapaskah adalah masa untuk merenungkan pengorbanan Yesus 

Kristus bagi umat manusia melalui sengsara dan wafat di kayu salib dan 

kebangkitan-Nya. Kasih yang menyelamatkan  manusia dari belenggu dosa.  

Masa Prapaskah adalah masa retret agung Gereja, selama 40 hari kita diajak 

untuk memperbaharui diri dengan semangat tobat melalui puasa dan pantang. 

Sikap tobat tidak hanya secara batiniah saja tetapi diwujudkan dan mempunyai 

dampak pada sesama.  

Aksi Puasa Pembangunan 2021 bertema: Bersama Simon Petrus, Mengenal 

Yesus sebagai Guru dan Tuhan. Pengalaman Petrus, jatuh bangun dalam beriman 

pada Yesus dapat menjadi permenungan bagi kita juga untuk tetap beriman dan 

mengenal Tuhan Yesus. Pengalaman Petrus bersama Yesus tersebut dapat menjadi 

teladan hidup kita dalam mengenal-Nya lebih dalam.  

Tema ini sesuai dengan Arah Dasar Keuskupan Surabaya yang menetapkan  

tahun 2021 sebagai Tahun Mengenal Yesus Kristus dan program Komisi Anak tahun 

2021 yaitu Mengenal Yesus sebagai Guru dan Tuhan. Tema ini dijabarkan dalam 5 

Sub Tema yakni:  

1. BERJUMPA DAN MENGIKUT YESUS 

2. BERJALAN BERSAMA YESUS 

3. SIAPAKAH YESUS BAGI SAYA? 

4. KEMULIAAN YESUS 

5. MENGASIHI YESUS DENGAN SEPENUH HATI 

Semoga bahan yang kami susun dapat membantu anak-anak untuk 

mengenal Tuhan Yesus sebagai Guru dan Tuhan seperti Simon Petrus, sehingga 

dapat menyiapkan diri merayakan kebangkitan Kristus. Bahan ini dapat diperkaya 

dengan kreatifitas pendamping dan disesuaikan dengan tempat dan paroki, serta 

situasi anak, di mana BIAK dilaksanakan, terutama di masa pandemi, dengan tetap 

memperhatikan tujuan dalam setiap pertemuan.  

Selamat Melayani! Tuhan Yesus memberkati!  
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APP BIAK PERTEMUAN 1 

 

 

KATA PENGANTAR 

Halo Adik-adik! Kita sudah memasuki Masa Prapaskah yang ditandai dengan 

APP (Aksi Puasa Pembangunan). Tema APP kita pada tahun 2021 adalah “Berjalan 

Bersama Petrus Mengenal Tuhan Yesus Sebagai Guru dan Tuhan”. Sub tema minggu 

ini adalah “Berjumpa dan Mengikut Tuhan Yesus”. Kita akan belajar tentang Rasul 

Petrus yang meninggalkan segalanya untuk mengikuti Tuhan Yesus. Ayo kita mulai 

pertemuan minggu pertama APP ini! 

LAGU PEMBUKA 

Jalan serta Yesus  

DOA PEMBUKA 

BACAAN INJIL  

Markus 1:16-21 

Inti Peristiwa 

• Tuhan Yesus berjalan menyusuri Danau Galilea, lalu melihat Simon dan Andreas 

saudaranya sedang menebarkan jala di danau 

• Tuhan Yesus mengajak mereka mengikuti-Nya untuk dijadikan-Nya penjala 

manusia 

• Simon dan Andreas meninggalkan jalanya dan mengikuti Tuhan Yesus 

• Tuhan Yesus meneruskan perjalanan-Nya, lalu bertemu Yakobus anak Zebedeus 

dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala dalam perahu 

• Tuhan Yesus memanggil Yakobus dan Yohanes, lalu mereka meninggalkan 

ayahnya dan mengikut Tuhan Yesus 

CERITA 

KISAH TIGA SEKAWAN 

• Reno, Wawan, dan James adalah teman sepermainan. Kadang mereka 

berkumpul di rumah salah satu dari mereka untuk bermain game bersama 

• Suatu hari, Wawan dan James mengajak Reno untuk bermain bersama hari 

Minggu jam 9 pagi. Reno menolak karena itu saatnya ia ikut Misa bersama 

keluarganya 

- TEMA - 

BERJUMPA DAN MENGIKUT TUHAN YESUS  

- TUJUAN - 

Agar anak-anak dapat mendengar panggilan Tuhan Yesus dan menanggapinya 
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• James mengejek Reno, “Nggak seru kamu Reno! Masa kamu nggak bisa bilang 

sama papa-mamamu kalau hari Minggu ini kamu nggak mau ikut Misa?” 

• Reno tetap menolak dengan tegas. “Waktunya ikut Misa ya harus ikut Misa. Main 

game ‘kan bisa nanti-nanti. Misa itu adalah ucapan syukur dan Tuhan sendiri 

lho yang mengundang kita. Hari Minggu kita wajib mengikuti Ekaristi, iya kan?  

• James terus mengejek Reno, sementara Reno pun tidak terima hingga nyaris 

terjadi perkelahian di antara mereka. Wawan pun akhirnya menengahi teman-

temannya 

• “Teman-teman, sebaiknya sih, kita ikut misa terlebih dahulu, setelah itu kita bisa 

bermain! Waktunya juga bisa lebih panjang, iya kan” usul Wawan 

• Usul Wawan pun diterima teman-temannya. Akhirnya mereka bisa bermain dan 

mengikuti Misa bersama dengan baik. Sejak hari itu, mereka berusaha membagi 

waktu dengan baik untuk rajin belajar, rajin ikut Misa, dan bermain di waktu 

luang, juga membagi waktu untuk berkumpul berempat dan untuk fokus 

bersama keluarga 

Pertanyaan Pendalaman 

1. Siapakah nama tokoh dalam cerita di atas? (James, Wawan, dan Reno) 

2. Suatu hari, apa usul James dan Wawan?  (Main bersama) 

3. Jam berapa mereka mau main bersama? (Jam 9 pagi) 

4. Apakah Reno bisa ikut main? Mengapa? (Tidak bisa karena mau ikut Misa 

bersama keluarganya) 

5. Bagaimana reaksi James? (Mengejek Reno) 

6. Bagaimana tanggapan Reno? (Marah) 

7. Apa yang dilakukan Wawan? (Mengusulkan untuk ikut misa terlebih dahulu dan 

setelah itu baru bermain)  

8. Apakah teman-teman Wawan menyetujui usulnya? (Setuju) 

9. Lalu apakah mereka bertiga jadi malas ikut Misa? (Tidak. Mereka membagi waktu 

untuk ikut Misa, belajar, dan berdoa) 

PENGAYAAN 

Yesus menyusuri danau Galilea dan berjumpa dengan Simon dan Andreas yang 

sedang menebarkan jala. Mereka adalah nelayan. Yesus menyapa mereka dengan 

mengajak mereka mengikuti Dia, “Mari ikutlah Aku dan kamu akan Kujadikan 

penjala manusia!” Simon dan Andreas meninggalkan jala dan mengikut Yesus. 

Begitu juga dengan Yohanes dan Yakobus, mereka berbuat yang sama ketika Yesus 

memanggil mereka. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus dapat kita alami di mana 

saja seperti yang dialami oleh Petrus dan lainnya. Perjumpaan itu dapat terjadi 

di dalam keluarga, di Bina Iman, dalam perayaan Ekaristi, orangtua yang 

mengasihi dan merawat kita,  terutama dalam hati kita. 
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Tuhan Yesus memanggil untuk dijadikan penjala manusia, artinya menjala 

keselamatan yaitu membawa banyak orang untuk diselamatkan. Berjumpa, 

mendengarkan dan mengikut panggilan Yesus tanpa memikirkan kepentingan diri 

sendiri. Sikap patuh dan sigap diperlukan bagi siapa saja yang menanggapi 

panggilan Yesus. Panggilan Yesus pada para murid juga ditujukan pada kita untuk 

menjadi penjala manusia melalui perbuatan kita. Menjadi teladan berbuat baik 

di lingkungan di mana kita berada. 

Simon, Andreas, Yakobus dan Yohanes berani memutuskan untuk mengikut 

Yesus dengan meninggalkan keluarga, pekerjaan, segala sesuatu yang dimiliki dan 

mempercayakan hidup mereka pada Tuhan Yesus dan menjadikan Tuhan Yesus 

sebagai prioritas pertama dalam hidup mereka. Apakah kita juga bersedia 

meninggalkan kesenangan, kegemaran kita demi mengikut Tuhan Yesus? 

Mendahulukan Tuhan Yesus dengan rela meninggalkan kesenangan diri sendiri. 

Misalnya lebih memilih ke Bina Iman atau ke misa daripada bermain, membantu 

pekerjaan di rumah daripada bermain gadget, berdoa bersama keluarga 

daripada menonton acara televisi. Tuhan Yesus juga memilih dan memanggil kita 

untuk menyampaikan kabar gembira tentang kasih Bapa yang menyelamatkan 

kepada banyak orang.  

PENYAMPAIAN UNTUK ANAK 

1. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus dapat kita alami di mana saja. Di dalam 

keluarga, di Bina Iman, dalam perayaan Ekaristi, pada orangtua yang mengasihi 

dan merawat kita, terutama dalam hati kita.  

2. Panggilan Yesus pada para murid juga ditujukan pada kita untuk menjadi 

penjala manusia melalui perbuatan kita. Menjadi teladan berbuat baik di 

lingkungan di mana kita berada.  

3. Mendahulukan Tuhan Yesus dengan rela meninggalkan kesenangan diri sendiri. 

Misalnya, lebih memilih:  ke Bina Iman atau ke misa daripada bermain, 

membantu pekerjaan di rumah daripada bermain gadget, berdoa bersama 

keluarga daripada menonton acara televisi. 

LAGU TEMA  

Bersama Petrus Mengenal Yesus (Bait 1) 

AYAT HAFALAN 

Kelas kecil dan besar 

Markus 1:17b  

“Mari, ikutlah Aku dan kamu akan Kujadikan penjala manusia.” 
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AKTIVITAS 

 Menggambar jala, menempelkan 5 nama orang beserta perbuatan baik yang 

akan dilakukan pada mereka, menulis ayat emas   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Markus 1:17b 

Mari, ikutlah Aku dan kamu akan Kujadikan penjala manusia. 

 

 

 

PROGRAM DUA MENIT AJARAN IMAN 

Nomor 27 

Apa panggilan dari setiap orang kristiani?  

Semua orang kristiani yang dibaptis dipanggil oleh Allah untuk menjadi seperti 

Yesus dan menurut tahap kehidupan mereka, untuk ikut serta dalam pembangunan 

Gereja. 

LAGU PENUTUP 

Dengar Dia Panggil Nama Saya 

DOA PENUTUP  

- PERUTUSAN – 

Aku melakukan kebaikan untuk mewartakan kasih Tuhan 

GURU: 

MEMPERHATIKAN 

DENGAN BAIK 

ORANGTUA: 

MENDENGARKAN 

NASIHAT 

TEMAN: 

MEMAAFKAN 

KESALAHAN 

ADIK: 

MENJAGA DENGAN 

BAIK 

ROMO: 

MEMPERHATIKAN 

HOMILI 
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LAMPIRAN ALAT PERAGA 
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APP BIAK PERTEMUAN 2 

 

 

KATA PENGANTAR 

LAGU PEMBUKA 

 Yesus di dalam rumahku 

 Roh Kudus yang manis 

DOA PEMBUKA 

BACAAN INJIL  

Markus 6:6b-13 

Inti Peristiwa 

• Yesus memanggil dua belas murid-Nya  

• Yesus memberi perutusan berdua-dua 

• Yesus memberi kuasa atas roh-roh jahat kepada murid-Nya 

• Melaksanakan perutusan dengan mengandalkan Allah saja 

• Para murid pergi dan memberitakan bahwa orang harus bertobat 

Pertanyaan Pendalaman 

1. Siapakah yang diutus Yesus dalam mengajar dengan berkeliling dari desa ke 

desa? (kedua belas murid-Nya) 

2. Berberapakah Yesus mengutus murid-murid-Nya? (berdua-dua) 

3. Yesus memberikan bekal kepada murid-murid-Nya selama mereka diutus. Bekal 

apa yang dibawakan oleh Yesus? (kuasa Allah untuk mengalahkan roh-roh jahat)  

4. Apa saja yang boleh dibawa oleh para murid selama dalam perjalanan mereka? 

(tongkat dan alas kaki)  

5. Apa yang diberitakan oleh para murid selama mereka diutus? (orang harus 

bertobat) 

PENGAYAAN 

Yesus adalah utusan Bapa untuk mewartakan kabar baik kepada semua 

orang. Dalam pewartaannya Yesus berkeliling dari desa ke desa sambil mengajar 

dan berbuat baik. Para murid diajak berjalan bersama-Nya dalam susah dan 

senang.      

- TEMA - 

BERJALAN BERSAMA YESUS  

- TUJUAN - 

Agar anak-anak setia mengikut dan taat pada Yesus serta siap diutus 
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Yesus memanggil murid-murid-Nya dan diutus berdua-dua agar mereka 

saling menopang, saling mengingatkan, dan saling menguatkan dalam 

pelayanannya. Selama menjalankan perutusan-Nya, Yesus tidak membiarkan atau 

meninggalkan para murid begitu saja tanpa bekal. Kuasa Allah adalah bekal yang 

dibawakan Yesus untuk melayani dan memberitakan pertobatan. 

Hanya tongkat dan alas kaki yang boleh dibawa oleh murid Yesus, tidak 

diperbolehkan membawa uang, bekal dan bahkan makanan pun tidak. Yesus 

mengajarkan untuk tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri dan ketergantungan 

fasilitas yang ada, tetapi mengandalkan kuasa Allah untuk menghadapi segala 

rintangan dan kesulitan.  

Petrus adalah salah satu murid Yesus yang tadinya seorang nelayan yang 

kasar menjadi penjala manusia, meninggalkan pekerjaannya dan berjalan bersama 

Yesus. Petrus bersama Yesus mengalami banyak hal, ditolak dan diusir (Mark. 6:1-

6a), tetapi juga banyak melihat mukjizat (Yesus memberi makan lima ribu orang, 

Yesus berjalan di atas air, Yesus menyembuhkan orang sakit dan masih banyak 

lagi), dan mendengarkan ajaran-ajaran-Nya. Berjalan bersama Yesus, Petrus pun 

mengalami pasang surut iman (Petrus hampir tenggelam karena meragukan 

Yesus), tetapi Yesus terus mendampingi dan Petrus pun dengan setia mengikuti-

Nya. Hal ini menjadikan Petrus semakin hari semakin mengenal Yesus dan menjadi 

kuat imannya.  

Adik-adik pun bisa mengalami pasang surut seperti Petrus, terutama di saat 

seperti sekarang ini di mana kegiatan sekolah dilakukan di rumah, tidak bisa leluasa 

bertemu dengan teman, tidak bisa ke mall untuk refreshing, sehingga bisa saja 

merasa bosan. Tapi di masa ini Adik-adik juga dapat mengalami bahwa berkegiatan 

bersama keluarga kecil kita juga menyenangkan, seperti bermain game, masak, 

berkebun.  Setia dan taat pada-Nya dengan rajin berdoa dan mendoakan orang 

lain, mengikuti misa live streaming dan tetap mengikuti BIAK online. Khususnya 

pada masa pandemi ini ketaatan kita untuk melakukan protokol Kesehatan (3M) 

dapat diartikan kita melakukan tugas perutusan Yesus, karena dengan melindungi 

diri sendiri kita juga menyelamatkan orang lain. Kekuatan yang Tuhan berikan akan 

membuat kita tidak mudah putus asa.  

Tuhan Yesus tidak membiarkan kita untuk berjalan sendirian, tetapi Yesus 

akan setia menemani kita dalam suka dan duka. Oleh karena itu, janganlah takut 

dan ragu, karena ada Yesus yang selalu memberi kekuatan. 
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PENYAMPAIAN UNTUK ANAK 

1. Yesus berkeliling dari desa ke desa untuk mengajar dan berbuat baik 

2. Yesus mengutus para murid-Nya berdua-dua agar mereka saling menopang, 

saling mengingatkan, dan saling menguatkan satu sama lain 

3. Kuasa Allah adalah bekal yang dibawakan Yesus untuk mengusir roh jahat dan 

menyembuhkan orang sakit 

4. Yesus mau kita menuruti perintah-Nya dengan hanya membawa tongkat dan 

alas kaki dan tidak mengandalkan diri sendiri dan fasilitas yang ada 

5. Setia mengikuti dan taat pada Yesus akan membawa kita mampu mengatasi 

segala masalah 

LAGU TEMA  

Bersama Petrus Mengenal Yesus (Bait 2) 

AYAT HAFALAN 

Kelas kecil dan besar 

Markus 6:7a 

“Ia memanggil kedua belas murid itu dan mengutus mereka berdua-dua” 

AKTIVITAS 

Kelas kecil dan besar: Memasangkan gambar 

 

 

 

PROGRAM DUA MENIT AJARAN IMAN 

Nomor 52 

Apa tugas kita sebagai umat Katolik?  

Ada tiga tugas untuk kita umat Katolik: mengenal iman Katolik kita, 

menjalankan iman Katolik kita, dan menyebarkan iman Katolik kita unutk 

keselamatan dan perbaikan hidup umat manusia. Ini adalah tantangan besar kita 

dan hak istimewa kita yang luar biasa.  

LAGU PENUTUP 

Terima kasih Tuhan 

DOA PENUTUP  

- PERUTUSAN – 

Aku mendengarkan dan melakukan nasehat orangtuaku 
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ALAT PERAGA  CERITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yesus mengutus murid-murid-Nya berdua-dua 

Cetaklah gambar alat peraga dan berilah tusuk sate untuk setiap 2 murid dan Yesus 
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AKTIFITAS KELAS KECIL 

Pasangkan gambar Petrus dan Yesus dengan kalimat di sebelahnya 

 

Yesus meredakan angin ribut 

 

Yesus berjalan di atas air 

 

Petrus mengatakan pada Yesus bahwa 

ia mengasihi Yesus sampai 3 kali 

 

 

Petrus mengatakan pada Yesus 

bahwa Ia adalah Mesias 

 

 

Yesus mengajak Petrus 

untuk menjadi penjala manusia 
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APP BIAK PERTEMUAN 3 

 

 

KATA PENGANTAR 

LAGU PEMBUKA 

1. Hanya Satu Sobatku yang Setia 

2. Yesus yang Termanis 

DOA PEMBUKA 

BACAAN INJIL  

Matius 16:13-19 

CERITA 

• Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi 

• Ia bertanya kepada murid-murid-Nya, ”Kata orang, siapakah Anak Manusia 

itu?”  

• Jawab mereka, ”Ada yang mengatakan: Yohanes Pembaptis, ada juga yang 

mengatakan: Elia, dan ada pula yang mengatakan: Yeremia atau salah 

seorang dari para nabi.”  

• Lalu Yesus bertanya kepada mereka, ”Tetapi apa katamu, siapakah Aku ini?” 

• Maka jawab Simon Petrus, ”Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup!” 

• Kata Yesus kepadanya, ”Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab 

bukan manusia yang mengatakan ini kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di 

surga.”  

• Dan Akupun berkata kepadamu: Engkau adalah Petrus, dan di atas batu 

karang ini Aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan 

menguasainya. Kepadamu akan Kuberikan kunci Kerajaan Surga, dan apa 

yang kaulepaskan di dunia ini akan terlepas di surga.” 

Inti Peristiwa 

• Yesus menanyakan pada para murid, ”Tetapi katamu, siapakah Aku ini?”  

• Jawaban Petrus, “Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup!” 

• Yesus berkata kepada Petrus, “Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang 

ini akan Kudirikan jemaat-Ku dan alam maut tidak akan menguasainya.”  

• Yesus memberi kunci Kerajaan Surga, “Apa yang kau ikat di dunia akan terikat 

di surga dan apa yang kaulepaskan di dunia ini akan terlepas di surga.”  

 

 

 

- TEMA - 

SIAPAKAH YESUS BAGI SAYA?  

- TUJUAN - 

Agar anak-percaya dan mengakui Yesus sebagai Mesias dan masa depan 

anak 
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Pertanyaan Pendalaman 

1. Yesus bertanya apa kepada murid-murid-Nya? (Siapakah Anak Manusia 

menurut kata orang dan menurut murid-murid-Nya) 

2. Apa jawaban Simon Petrus ketika ditanya siapa Yesus menurut murid-murid-

Nya? (Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup) 

3. Apa arti Petrus? (Batu karang) 

4. Apa pesan Yesus kepada Petrus? (Engkau Petrus, di atas batu karang ini aku 

akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya) 

5. Yesus memberikan apa kepada Petrus? (Kunci Kerajaan Surga) 

PENGAYAAN 

Ketika seseorang ditanya siapakah Yesus bagimu? Dia dapat menemukan 

jawaban dari sikap hidup sehari-hari. Mungkin saja ada yang menjawab Yesus 

adalah dokter karena Ia selalu menyembuhkan dari sakit. Atau Yesus Maha Kuasa 

karena Ia sanggup melakukan segala hal. Yang lain lagi menganggap Yesus sebagai 

tempat meminta sesuatu bila sedang membutuhkan tapi bila sudah mendapatkan 

Yesus ditinggalkan dan dilupakan begitu saja. Dia akan datang lagi bila 

membutuhkan sesuatu lagi. Orang semacam ini adalah jenis orang yang hanya 

melihat-lihat Yesus dari balik jendela rumah, dari luar rumah. Ia tidak masuk ke 

dalam rumah hati dan kehidupan pribadi Yesus.  

Ada juga orang yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan atas hidupnya, dia 

menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Dia tahu Yesus sangat 

mengasihinya dan dia siap melakukan apa yang Yesus kehendaki. Pusat hidupnya 

adalah Yesus. Yesus bisa memiliki arti khusus dalam setiap profesi kehidupan, dan 

arti khusus ini menunjukkan kualitas hubungan kita dengan Yesus, suatu hubungan 

dari hati ke hati. Pertanyaan “Siapa Yesus bagimu?” menjadi permenungan bagi kita 

sebagai pendamping anak, sebelum kita bertanya pada Adik-adik di Bina Iman.  

Bila kita menanyakan “Siapakah Yesus bagimu?” kepada Adik-adik bina iman, 

mungkin Adik-adik akan menjawab kata kak A Yesus adalah.... menurut romo B 

Yesus adalah... menurut suster C Yesus adalah.... Kata guruku Yesus adalah…. 

Arahkan bahwa jawaban yang diminta adalah Yesus menurut pengalaman Adik-adik 

secara pribadi. Pengenalan akan Yesus tidak bisa diukur berdasarkan pengetahuan 

tentang Yesus tapi dari arti Yesus dalam hidupku. 

Kita perlu belajar dari Petrus, oleh hikmat Allah Petrus tahu jawaban yang benar 

tentang Yesus. Simon Petrus menjawab, ”Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang 

hidup!” Jawaban Petrus ini dominan atas para murid yang lain, pendek, penuh, 

benar, dan tepat pada pribadi Yesus. Kata “yang hidup” menyatakan “Allah yang 

ADA dan AKTIF bertindak penuh perhatian kepada umat-Nya dengan mengutus 

Anak-Nya datang ke dunia. Yesus balik menjawab, ”Berbahagialah engkau Simon 

bin Yunus sebab bukan manusia yang menyatakan kepadamu, melainkan Bapa-Ku 
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yang di sorga.” Bapa secara khusus memilih Petrus dan memberitahukan siapa 

Yesus dengan benar, tepat, dan sempurna. Dengan demikian Bapa mempersatukan 

Petrus dan Yesus dan menjadi dasar penunjukan Petrus oleh Yesus sebagai dasar 

kokoh dan pemimpin pertama dan utama atas Gereja yang didirikan-Nya. Yesus 

berkata, ”Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini Aku akan mendirikan 

jemaat-Ku.” Hal ini menjamin masa depan Gereja. Dengan meninggalnya Petrus dan 

terpilihnya para penggantinya kelak, Gereja tetap mempertahankan persatuannya, 

Gereja tetap berlangsung dengan konsisten dan terus menerus (kontinyu). 

Yesus menjanjikan kepada Petrus “Kunci Kerajaan Sorga”, artinya kuasa. Petrus 

pemegang kunci Kerajaan Sorga di bumi, bukan di luar bumi, Petrus membuka bagi 

manusia pintu keselamatan, iman, dan menjadikan mereka kuat untuk 

mengalahkan kematian. Petrus diberi kuasa untuk memutuskan siapa saja yang 

boleh masuk Kerajaan Sorga. Selanjutnya Yesus berkata, ”Apa yang kauikat di dunia 

ini akan terikat di sorga dan apa yang kaulepaskan di dunia ini akan terlepas di 

sorga.” Allah memberi persetujuan-Nya pada apa saja yang dilarang atau diijinkan 

oleh Petrus di bumi, baik tentang ajaran maupun tindakan, untuk mengeluarkan 

suatu keputusan secara mengikat atas seseorang atau melepaskannya. Rasul-rasul 

diberi kuasa untuk “melepaskan” dan “mengikat”.  

Untuk bisa tahu jawaban yang benar kita perlu membina relasi yang dekat 

dengan Yesus yaitu dengan merenungkan dan melakukan Firman-Nya, serta 

menjadikan doa sebagai napas hidup kita. St. Hieronimus pernah berkata, ”Siapa 

yang tidak membaca Kitab Suci, dia tidak mengenal Yesus. Sedangkan St. Yohanes 

dari Salib mengatakan bahwa orang yang tidak berdoa, tidak mengenal kebaikan. 

Kita juga menerima tugas perutusan sama dengan St. Petrus untuk 

mewartakan Injil kepada semua orang. Tuhan akan memberi kemampuan-

kemampuan sesuai panggilan pelayanan yang diberikan-Nya. Roh Kudus 

senantiasa membimbing dan menyertai kita. Apabila kita senantiasa memelihara 

hubungan yang erat dengan Allah maka kita akan diberi anugerah pengenalan akan 

Allah sehingga kita akan semakin mengenal Kehendak-Nya, apa yang Allah inginkan 

untuk kita lakukan. Dengan demikian Allah menjadi penentu dan pemimpin masa 

depan anak-anak.  

PENYAMPAIAN UNTUK ANAK 

1. Belajar dari Petrus: Mengikut Tuhan menjadi murid-Nya, diperkenankan Tuhan 

untuk membuka hatinya mengenal Yesus sebagai Mesias, Anak Allah yang 

hidup.  

2. Mengenal Yesus: Dengan rajin membaca Kitab Suci dan berdoa, Adik-adik bisa 

lebih mengenal Allah secara pribadi. Dengan mengenal Allah secara pribadi 

maka Adik-adik menjadi mengerti siapa Yesus bagi saya dan hidup seperti 

Yesus. 
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3. Batu Karang: Yesus menunjuk Petrus sebagai pemimpin untuk mendirikan 

Gereja (jemaat). Petrus adalah Paus yang pertama. Paus adalah pemimpin yang 

menyatukan seluruh  Gereja  dan berlangsung sampai saat ini.  

4. Kunci Kerajaan Surga: Petrus diberi kuasa untuk membuka pintu keselamatan 

bagi Gereja.  

5. Bimbingan Roh Kudus: Selalu mohon bimbingan dan kuasa Roh Kudus dalam 

melakukan setiap kegiatan, dengan demikian Adik-adik senantiasa 

mengandalkan Tuhan dan menjadikan Yesus sebagai penentu dan pemimpin 

masa depan Adik-adik 

LAGU TEMA 

Bersama Petrus Mengenal Yesus (Bait 3) 

AYAT HAFALAN 

Kelas besar: Matius 16:16 

Maka jawab Simon Petrus, ”Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup!” 

Kelas kecil:  Matius 16:16b 

“Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup!” 

AKTIVITAS 

Kelas besar dan kecil: Menuliskan jawaban anak pada gambar hati, “Siapa 

Yesus bagi saya? (sahabat/guru/dokter/pemimpin/penolong dan lain lain) 

 

 

 

PROGRAM DUA MENIT AJARAN IMAN 

Nomor 17 

Apa artinya menerima Yesus sebagai Tuhan?  

Kredo Nicea: “Aku percaya kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah, yang 

lahir dari Bapa sebelum segala usia.” 

Setiap kali kita memanggil Yesus sebagai “Tuhan”, kita mengakui keilahian-

Nya sebagai Putera Allah. Kita menerima-Nya sebagai Tuhan ketika kita 

mempercayakan kehidupan kita kepada-Nya yang datang kepada kita melalui 

Gereja-Nya.  

LAGU PENUTUP 

Mengikut Yesus Keputusanku 

DOA PENUTUP  

- PERUTUSAN – 

Aku berdoa agar Yesus menjadi pemimpin dan penentu masa depanku 
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ALAT PERAGA CERITA  
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APP BIAK PERTEMUAN 4 

 
 

KATA PENGANTAR 

LAGU PEMBUKA 

1. Memuji Tuhan selalu 

2. Ku Mendaki ke Bukit Sion 

DOA PEMBUKA 

BACAAN INJIL  

Markus 9:2-9 

Inti Peristiwa 

• Kemuliaan Yesus dinyatakan 

Pertanyaan Pendalaman 

1. Bersama siapakah Yesus naik ke atas gunung? (Petrus, Yakobus dan Yohanes) 

2. Ketika Yesus berubah rupa dan pakaian-Nya putih berkilat-kilat, siapakah 

yang terlihat berbicara dengan Yesus? (Musa dan Elia) 

3. Suara apakah yang terdengar oleh mereka, ketika awan menutupi mereka? 

(Inilah Anak-Ku yang kukasihi, dengarkanlah Dia) 

PENGAYAAN 

Ketika Yesus mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk naik ke atas gunung, 

Dia mengajak mereka untuk berdoa. Yesus ingin meneguhkan hati murid-Nya akan 

penderitaan yang harus ditanggung-Nya. Pada saat itulah kemuliaan Yesus 

dinyatakan di depan mereka. Ketika awan menutupi mereka, ada suara yang 

mengatakan ”Inilah Anak yang Kukasihi. Dengarkanlah Dia.” 

Suara dari Allah Bapa inilah yang menegaskan pada kita semua, bahwa Yesus 

sungguh-sungguh berasal dari Allah sendiri dan sebagai manusia kita harus 

mendengarkan Dia.  

Yesus berubah rupa, pakaian-Nya putih berkilat-kilat, dan tampak Dia berbicara 

dengan Musa dan Elia.  

- TEMA - 

KEMULIAAN YESUS  

- TUJUAN - 

• Agar anak bersyukur pada Tuhan akan kehidupan yang mulia yang 

telah disediakan bagi anak-anak. 

• Agar anak hidup sebagai anak-anak Allah dengan meneladan Yesus dan 

mendengarkan Sabda-Nya 
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Musa dan Elia adalah tokoh pembebasan bangsa Israel. Musa membebaskan 

bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, sedang Elia tokoh yang membebaskan 

bangsa Israel dari penyembahan berhala. Kehadiran Musa dan Elia juga menjadi 

salah satu saksi bahwa Yesus inilah yang akan membebaskan umat manusia dari 

dosa.  

Yesus yang adalah anak Allah sendiri, telah memberikan diri-Nya kepada 

manusia agar manusia hidup dalam kemuliaan-Nya karena semua dosa-dosa kita 

telah ditanggung-Nya. Oleh sebab itu sekarang kita harus memuliakan Dia dengan 

menjadi saksi iman bagi sesama kita. Seperti Petrus, yang menjadi saksi dari 

kemuliaan Yesus.  

Kita  dapat memuliakan nama Yesus dalam kehidupan kita setiap hari, dengan 

meneladani Yesus dan mendengarkan Sabda-Nya. Rajin berdoa, membaca Kitab 

suci dan juga selalu taat pada peraturan, salah satunya adalah dengan tetap 

melaksanakan 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan) di masa 

pandemi ini. 

PENYAMPAIAN UNTUK ANAK 

1. Berdoa. Yesus mengajak ketiga murid-Nya untuk berdoa di atas gunung. Kita 

semua diajak untuk lebih tekun lagi berdoa di masa pandemi  ini 

2. Kekuatan. Yesus berubah rupa, pakaian-Nya putih berkilat-kilat, menampakkan 

kemuliaan-Nya. Kemuliaan Yesus adalah sumber kekuatan bagi kita untuk 

menghadapi masa pandemi  ini 

3. Kebahagiaan. Ketiga murid merasakan sukacita ketika melihat Musa dan Elia, 

tokoh pembebasan bangsa Israel yang pasti sangat mereka hormati. 

Kebahagiaan surga yang akan selalu dirasakan ketika kita terus hidup dalam 

kemuliaan Allah 

4. Mendengarkan. Suara Allah Bapa yang menegaskan bahwa Yesus adalah Anak 

terkasih Bapa, dan kita harus mendengarkan Dia. Mendengarkan Yesus melalui 

ajaran-ajaran-Nya, dengan membaca Kitab suci, mendengarkan homili, 

mengikuti Ekaristi, mengikuti Bina Iman, dan tetap melaksanakan 3M (memakai 

masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan) di tengah masa pandemi  ini 

5. Peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung ini, menguatkan iman para murid, 

untuk tidak takut menghadapi kesulitan dan penderitaan. Peristiwa ini juga 

menguatkan iman kita, untuk berani menghadapi masa-masa sulit di tengah 

pandemi ini. Saat ini Yesus juga sedang meneguhkan kita, bahwa kita memiliki 

kemuliaan Allah untuk menjalani hidup di masa pandemi ini. Jadi teruslah 

menjadi saksi tentang kasih Allah dalam perbuatan kita sehari-hari 
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LAGU TEMA  

Bersama Petrus Mengenal Yesus (Bait 4) 

AYAT HAFALAN 

Kelas kecil: 

Markus 9:7b 

“Inilah Anak yang Kukasihi, dengarkanlah Dia” 

Kelas besar: 

Markus 9:7 

Maka datanglah awan menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar 

suara: "Inilah Anak yang Kukasihi, dengarkanlah Dia." 

AKTIVITAS 

Kelas Besar:  Teka-teki silang 

Kelas Kecil:  Menulis ayat emas pada gambar awan dan mewarnai dengan 

panduan dari pendamping (gambar dari lampiran alat peraga) 

 

 

 

PROGRAM DUA MENIT AJARAN IMAN 

Nomor 16 

Siapa itu Yesus? 

Matius 1:21, Lukas 1:31, 2:21, Yohanes 1:1,14, Galatia 4:4-7, Ibrani 2:17 

Yesus adalah Anak Bapa yang kekal, Pribadi kedua dari Tritunggal MahaKudus, 

yang dalam kepenuhan waktu menjadi seperti kita untuk menyelamatkan kita. 

Nama Yesus berarti Tuhan menyelamatkan. 

LAGU PENUTUP 

Memuji Tuhan Selalu 

DOA PENUTUP  

- PERUTUSAN – 

Aku mendengarkan homili dengan tenang 
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LAMPIRAN ALAT PERAGA CERITA 
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LAMPIRAN AKTIVITAS 
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Mendatar/Across 

2. Suara siapakah yang terdengar dalam awan tersebut 

4. Untuk apakah Yesus mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes naik ke atas 

gunung 

6. Siapakah yang membebaskan manusia dari dosa 

7. Apakah yang mendatang dan menaungi mereka 

8. Dari Injil mana bacaan hari ini 

13. Siapakah Yesus dalam Injil hari ini 

14. Berapa kemah yang hendak didirikan Petrus 

Menurun/Down 

1. Apakah tema APP pertemuan IV hari ini 

3. Satu perasaan yang dirasakan Petrus, Yakobus dan Yohanes ketika melihat 

Yesus, Musa dan Elia 

4. Apakah yang  terjadi pada Yesus dan pakaian-Nya 

5. Suara dalam awan mengatakan kita harus  . . . . . . . . .  Dia 

9. Apakah yang akan didirikan oleh Petrus ketika melihat Yesus, Musa dan Elia 

10. Siapakah yang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir 

11. Yang artinya guru 

12. Siapakah yang membebaskan bangsa Israel dari penyembahan berhala 

 

KUNCI JAWABAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mendatar/Across 

2. AllahBapa   

4. Berdoa   

6. Yesus   

7. Awan   

8. Markus   

13. Anak Allah   

14. Tiga   

Menurun/Down 

1. KemuliaanYesus   

3. Bahagia   

4. Berubah rupa    

5. Mendengarkan   

9. Kemah   

10. Musa   

11. Rabi   

12. Elia   
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APP BIAK PERTEMUAN 5 

 
 

KATA PENGANTAR 

LAGU PEMBUKA 

1. Hari yang Terindah 

2. Jangan takut, jangan malu 

DOA PEMBUKA 

BACAAN INJIL  

Yohanes 21:15-19 

Inti Peristiwa 

• Yesus bertanya kepada Petrus “Apakah Engkau mengasihi Aku?” sampai tiga 

kali 

• Permintaan Yesus pada Petrus, “Gembalakanlah domba-domba-Ku!”  

• Petrus menjawab bahwa ia mengasihi Yesus, namun ia sedih karena Yesus 

bertanya sampai tiga kali 

• Kemudian Yesus mengajak Petrus untuk mengikuti Dia 

Pertanyaan Pendalaman 

1. Apa yang ditanyakan Yesus kepada Petrus? (Apakah engkau mengasihi Aku?) 

2. Berapa kali Yesus menanyakan itu kepada Petrus? (3 kali) 

3. Mengapa Yesus menanyakan itu berkali-kali? (karena Yesus ingin melihat 

kesungguhan dan ketulusan hati Petrus dan memulihkan Petrus dari rasa 

bersalah) 

PENGAYAAN 

Simon Petrus adalah seorang dari kedua belas murid Yesus. Ia dipanggil Yesus 

saat menjala ikan di danau Genesaret. Maka Yesus mengajak Petrus untuk menjadi 

murid-Nya dan menjadi penjala manusia. Ia adalah murid yang ulet, jujur, rajin dan 

pemberani. Petrus sendiri bersedia mengikut Yesus karena ia percaya kepada-Nya, 

terlebih setelah peristiwa penangkapan ikan di danau Genesaret. Ia rela 

meninggalkan segala-galanya dan mengikut Yesus.  

Namun terkadang Petrus juga memiliki iman yang dangkal dan masih 

mempertanyakan kehendak Allah. Di dalam Injil beberapa kali Petrus menanyakan 

kehendak Allah di dalam diri Yesus salah satunya seperti yang terdapat dalam Mat 

- TEMA - 

MENGASIHI YESUS SEPENUH HATI  

- TUJUAN - 

Agar anak-anak mengasihi Yesus di atas segalanya dengan sepenuh hati 
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16:21-28 di mana ia tidak percaya pada perkataan Yesus. Namun Yesus tetap 

memilihnya untuk menjadi pemimpin para Rasul.  

Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus ingin mengangkat Petrus dari perasaan 

bersalah karena ia telah menyangkal Yesus sebanyak tiga kali pada peristiwa 

sengsara Yesus. Maka Yesus menanyakan pertanyaan yang sama sebanyak tiga kali. 

Yesus meneguhkan hati Petrus dan mengangkat hatinya untuk mampu mengasihi 

Yesus dengan sepenuhnya. Dan Petrus benar-benar mengasihi Yesus, bahkan ia rela 

mati untuk mewartakan ajaran cinta kasih Yesus 

PENYAMPAIAN UNTUK ANAK 

1. Mengasihi Yesus: Dalam bacaan Injil hari ini, adik-adik diajak untuk mengasihi 

Yesus sepenuh hati, karena kita adalah murid-murid Yesus. Sama seperti Petrus 

yang mengasihi Yesus dengan sepenuh hatinya dan mau menjadi murid yang 

setia sampai pada kematiannya. Di masa Prapaskah ini, kita diajak berjalan 

bersama dengan Petrus untuk lebih mengenal Yesus dan mau mengasihi-Nya 

2. Perbuatan mengasihi Yesus juga harus diwujudkan secara nyata kepada orang-

orang di sekitar kita, contohnya: taat pada orang tua, menolong sesama, peduli 

pada orang lain, mau berbagi, bersikap jujur dan rajin berdoa. 

LAGU TEMA  

Bersama Petrus Mengenal Yesus (Bait 5) 

AYAT HAFALAN 

Kelas kecil : Yohanes 21:15b 

“Benar Tuhan, Engkau tahu, bahwa aku mengasihi Engkau” 

Kelas besar : Yohanes 21:15 

“Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi Aku lebih dari pada mereka 

ini?” Jawab Petrus kepada-Nya: “Benar Tuhan, Engkau tahu, bahwa aku 

mengasihi Engkau.” 

AKTIVITAS 

• Kelas kecil 

Membuat hiasan “Medali Hati” 

Yang harus disiapkan: 

1. Kardus/karton tebal 

2. Kertas buffalo berwarna 

3. Lem dan gunting 

4. Tali untuk pita 

Cara membuat: 
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1. Ambil kertas buffalo kemudian bagi menjadi 2 bagian membentuk persegi 

dan lipat menjadi beberapa baris, seperti membuat kipas (buat 2 buah agar 

bisa membentuk lingkaran) 

2. Lem kedua kipas tersebut menjadi sebuah lingkaran. 

3. Buat pola hati di karton tebal dan tulislah “aku mencintai Yesus” 

4. Satukan lingkaran yang sudah jadi dan hati yang sudah dibuat, kemudian 

tambahkan pita di bagian belakang. 

5. Setelah selesai tambahkan peniti di bagian belakang agar bisa dipasang di 

baju. 

 

 

• Kelas besar : Membuat puisi cinta kepada Yesus 

Cara membuat: 

1. Siapkan kertas manila/buffalo tebal dan buatlah bentuk hati 

2. Tulislah sebuah puisi/doa untuk Yesus dengan bantuan pertanyaan refleksi: 

a. Apakah kamu mencintai Yesus lebih dari mainan yang kamu miliki? 

b. Apa yang sudah kamu lakukan untuk Yesus? 

3. Hiaslah hati yang sudah dibuat dan persembahkan hati itu pada saat misa 

dengan mendoakannya pada saat misa 

 

 

 

PROGRAM DUA MENIT AJARAN IMAN 

Nomor 47 

Apa tujuan dari perintah Allah?  

Perintah-perintah adalah instruksi Allah agar manusia menemukan 

kebahagiaan sejati dan abadi. Perintah-perintah itu mengajarkan bagaimana 

mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita dan mengasihi orang lain seperti Tuhan 

mengasihi kita.  

- PERUTUSAN – 

Aku mau membantu ibu dan ayahku sebagai bentuk kasihku kepada 

mereka 
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LAGU PENUTUP 

Kukasihi kau dengan kasih Tuhan 

Kau Cinta-Ku 

DOA PENUTUP  

 

 

ALAT PERAGA 
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Beri potongan velcrow bagian yang kasar/ampelas pada belakang gambar dan 

tempel pada papan flannel ketika bercerita  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTIVITAS KELAS KECIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTIVITAS KELAS BESAR 
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LAMPIRAN  LAGU 

 

 

BERSAMA PETRUS MENGENAL YESUS  

(SONG + LYRIC: Ayline Mario) 

Reff :  

Berjalan bersama Petrus 

Tuk mengenal Tuhan Yesus 

Dialah Guru dan Tuhan 

Teladan kita semua 

Bait 1 (untuk Bahan Minggu 1) 

Di danau Galilea 

Tuhan Yesus berkata 

(Mari ikutlah Aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia) 

Petrus meninggalkan jalanya 

Dan mengikut Tuhan Yesus 

kembali ke Reff 

Bait 2 (untuk Bahan Minggu 2) 

Yesus mengutus murid-Nya 

Pergi berdua-dua 

Diberikan-Nya kuasa 

Menyembuhkan banyak orang 

kembali ke Reff 

Bait 3 (untuk Bahan Minggu 3) 

Di Kaiseria Filipi 

Bertanyalah Tuhan Yesus 

(Tetapi apa katamu, siapakah Aku ini? Petrus menjawab) 

Engkau adalah Mesias 

Anak Allah yang hidup 

kembali ke Reff 

Bait 4 (untuk Bahan Minggu 4) 

Di atas gunung yang tinggi 

Berubah rupalah Yesus 

Dengan pakaian bersinar 

Bersama Elia dan Musa 

Datang awan menaungi 

Dan terdengarlah suara 

Inilah Anak yang Kukasihi 

Dengarkanlah Dia 
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kembali ke Reff 

Bait ke 5 (untuk Bahan Minggu 5) 

Di danau Tiberias 

Tuhan Yesus  bertanya 

(Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi Aku? 

Jawab Petrus : Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau) 

Kata Yesus pada-Nya 

Gembalakan domba-domba-Ku 

JALAN SERTA YESUS 

Jalan serta Yesus 

Jalan sertaNya, setiap hari 

Jalan serta Yesus 

Serta Yesus s’lamanya 

Jalan dalam suka, jalan dalam duka 

Jalan sertaNya, setiap hari 

Jalan serta Yesus 

Serta Yesus s’lamanya 

MENGIKUT YESUS KEPUTUSANKU 

Mengikut Yesus keputusanku, 

Mengikut Yesus keputusanku, 

Mengikut Yesus keputusanku. 

‘Ku tak ingkar, ‘Ku tak ingkar. 

Walau sendiri ‘kuikut Yesus, 

Walau sendiri ‘kuikut Yesus, 

Walau sendiri ‘kuikut Yesus. 

‘ Ku tak ingkar, ‘Ku tak ingkar. 

DENGAR DIA PANGGIL NAMA SAYA 

Dengar Dia panggil nama saya 

Dengar Dia panggil namamu 

Dengar Dia panggil nama saya 

Juga Dia panggil namamu 

Oh giranglah, oh giranglah 

Yesus amat cinta pada saya 

Oh giranglah 

Kujawab ya ya ya, kujawab ya ya ya 

Kujawab ya Tuhan, Kujawab ya Tuhan 

Kujawab ya ya ya 
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YESUS DI DALAM RUMAHKU 

Yesus di dalam rumahku  

senang-senanglah 3x 

ROH KUDUS YANG MANIS 

Roh Kudus yang manis datang ke atasku 

Roh Kudus yang manis datang ke atasku 

Datang penuhiku, datang urapiku 

Datang segarkanku, Roh Kudus yang manis 

Datang penuhiku, datang urapiku 

Datang segarkanku, Roh Kudus yang manis 

TERIMA KASIH TUHAN 

Terima kasih Tuhan untuk kasih setiaMu 

Yang kualami dalam hidupku 

Terima kasih Yesus untuk kebaikanMu 

Sepanjang hidupku 

Terima kasih Yesusku 

Buat anugrah yang Kau beri 

Sebab hari ini Tuhan adakan, syukur bagiMu 

HANYA SATU SOBATKU YANG SETIA 

Ada satu sobatku yang setia 

Tak pernah Dia tinggalkan diriku 

Diwaktu aku susah waktuku sendirian 

Dia selalu menemani  diriku 

 Nama-Nya Yesus 2x 

 Nama Yesus yang menghibur hatiku  

 Nama-Nya Yesus 2x 

 Nama Yesus yang menghibir hatiku 

YESUS YANG TERMANIS 

Yesus yang termanis  

Buat jiwaku buat jiwaku buat jiwaku  

Yesus yang termanis  

Buat jiwaku kucinta s’lamanya 

 

KU MENDAKI BUKIT SION 

Ku mendaki ke bukit Sion  

Ku jalani bersama-sama 
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Ku mendaki ke bukit Sion 

Ku jalani bergandeng tangan 

Haleluya ooo haleluya 

Ku jalani bersama-sama 

Haleluya ooo haleluya 

Ku jalani bergandeng tangan 

DIA HARUS S’MAKIN BERTAMBAH 

Dia harus makin bertambah 

Ku harus makin berkurang 

Nama Yesus disembah 

Ku di tempat paling belakang 

Bila Yesus ditinggikan 

Dan salibNya diberitakan 

Pasti Dia menarik semua orang 

Datang kepadaNya sekarang 

MEMUJI TUHAN SELALU 

Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia 

Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia 

Puji, puji, mari kita puji Dia 

Puji, puji, mari kita puji Dia 

HARI YANG TERINDAH 

Hari yang terindah ketika kujumpa  

Dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku 

Walau banyak rintangan 

Jalan yang di hadapan 

KasihNya kini jadi milikku 

Di hatiku ada cintaNya 

Di hatiku ku cinta padaNya 

Ku ingin selalu mendengar suaraNya 

Bertumbuh dalam imanku padaNya 

JANGAN TAKUT, JANGAN MALU 

Jangan takut hei Jangan malu hei 

Mari kita ungkapkan cinta 

Jangan ragu hei Jangan bimbang hei 

Cinta itu anugrah Allah 

Beri senyum kiri kanan 

Jabat tangan kiri kanan 
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Kita bekerja sama ciptakan suasana 

Damai penuh cinta 

Pam pam pam 

Bukan asal cuap bukan asal cuap 

Bukan asal cuap, lakukanlah  

KU MAU CINTA YESUS 

Ku mau cinta Yesus selamanya 

Ku mau cinta Yesus selamanya 

Meskipun badai silih berganti 

Dalam hidupku 

Ku tetap cinta Yesus selamanya 

Ya Abba Bapa ini aku anakMu 

Layakkanlah seluruh hidupku 

Ya Abba Bapa ini aku anakMu 

Pakailah sesuai dengan rencanaMu 

KAU CINTA-KU 

Kau cintaku 2x 

Kau cintaku Petrus 

Kau cintaku 

Engkau tahu jikalau aku cinta pada-Mu 

Kalau begitu gembalakan domba-domba-Ku 

Engkau tahu jikalau aku cinta pada-Mu 

Kalau begitu gembalakan domba-domba-Ku 

KUKASIHI KAU DENGAN KASIH TUHAN 

Kukasihi kau dengan kasih Tuhan  

Kukasihi kau dengan kasih Tuhan 

Ku lihat di wajahmu kemuliaan Tuhan 

Kukasihi kau dengan kasih Tuhan
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LAMPIRAN SUMBER GAMBAR 

 

MATERI  SUMBER BAHAN 

Pertemuan 1 Aktivitas Ivonne dan Gabriella Epifani 

Pertemuan 2 Alat peraga 

 
 

Aktivitas 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTbu-

qMOk9mT1aYoPC0ySRhajiIH0M3tLIWjQ&usqp=CAU 
 

Erika 

Pertemuan 3 Alat peraga  

 
 

Aktivitas 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS4sQFW5w_lYyIKkYsLQjood7OqN5-

4kCR1yA&usqp=CAU 
 

Gabirella Epifani 

Pertemuan 4 Alat peraga 

 

 

Aktivitas 

https://i.pinimg.com/originals/c2/79/a5/c279a5c289993dfe61324a14b7bac5f3.jpg 

https://i.pinimg.com/236x/ec/b5/76/ecb5762613adfb62af1875decf7be3d7--christ-bible.jpg 

 

Maria 

Pertemuan 5 Alat peraga  

 

 

Aktivitas  

https://catholiccourier.com/sites/default/files/styles/parker_featuredgallery/public/field/image/web_112

5_18.jpg?itok=rEE9Urgh 

 

https://www.gambar.pro/2010/05/92-gambar-hati-untuk-mewarnai-terbaik.html  

https://www.iconfinder.com/icons/4103526/avatar_girl_lady_people_woman_chubby_person_icon  

https://www.iconfinder.com/icons/4103471/avatar_boy_hood_male_man_people_teenager_icon  

https://coloringhome.com/coloring-page/154237?album=heart-coloring-pages-to-print  

 

https://catholiccourier.com/sites/default/files/styles/parker_featuredgallery/public/field/image/web_1125_18.jpg?itok=rEE9Urgh
https://catholiccourier.com/sites/default/files/styles/parker_featuredgallery/public/field/image/web_1125_18.jpg?itok=rEE9Urgh
https://www.iconfinder.com/icons/4103526/avatar_girl_lady_people_woman_chubby_person_icon
https://www.iconfinder.com/icons/4103471/avatar_boy_hood_male_man_people_teenager_icon
https://coloringhome.com/coloring-page/154237?album=heart-coloring-pages-to-print
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MATERI  SUMBER BAHAN 

Gambar Peta  https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.conformingtojesus.com%2Fimages%2Fwe

bpages%2Fmap_of_jesus_ministry_in_israel1.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.conformingtojesus.co

m%2Fcharts-maps%2Fen%2Fmap_of_jesus_ministry_sites_in_israel.htm&tbnid=r-

mZUYbWZAHVbM&vet=12ahUKEwi-

5Iby4KfuAhUPf30KHUCqA2sQMygAegUIARCVAQ..i&docid=_DPpq53Bfb705M&w=1300&h=1733&q=ma 

p%20of%20the%20ministry%20of%20jesus&safe=strict&ved=2ahUKEwi-

5Iby4KfuAhUPf30KHUCqA2sQMygAegUIARCVAQ 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DMpUaSilelzc&

psig=AOvVaw3D3eNhJqjDyENF1LG7Z9yB&ust=1611138000226000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQ

jRxqFwoTCPjcwZHjp-4CFQAAAAAdAAAAABAD 

https://slideplayer.com/slide/13242866/79/images/4/Jesus+Sent+Out+His+Disciples+Two+by+Two.jpg 

https://catholiccourier.com/sites/default/files/styles/parker_featuredgallery/public/field/image/1C51EE6

E-DC41-472C-D093F7EC6E181DBF.jpg?itok=aoZzdeCE 

https://i.ytimg.com/vi/V1jsD3xkNRg/hqdefault.jpg 

https://arabsforchrist.org/stories/peter/6.jpg 

 

Petunjuk Penggunaan Peta  

Aktivitas dapat di bagikan pada anak bina pada awal pertemuan APP 

Gambar Peta terdiri dari 3 bagian: 

1. Peta Perjalanan Pelayanan Yesus: agar anak mengetahui perjalanan pelayanan Yesus bersama Petrus dan para rasul  secara utuh  

2. Peta Perjalanan Petrus Bersama Yesus sesuai dengan sub tema/pertemuan APP Anak 2021: Anak dapat menghubungkan gambar ke-3 

dengan tempat terjadinya peristiwa tersebut.  

3. Gambar masing Pertemuan dan kotak kosong:  

Anak dapat mengisi sendiri ayat emas (kelas kecil).  

Pesan Yesus bagi pribadi anak sendiri dalam peristiwa dalam pertemuan tersebut (kelas besar) 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DMpUaSilelzc&psig=AOvVaw3D3eNhJqjDyENF1LG7Z9yB&ust=1611138000226000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjcwZHjp-4CFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DMpUaSilelzc&psig=AOvVaw3D3eNhJqjDyENF1LG7Z9yB&ust=1611138000226000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjcwZHjp-4CFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DMpUaSilelzc&psig=AOvVaw3D3eNhJqjDyENF1LG7Z9yB&ust=1611138000226000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjcwZHjp-4CFQAAAAAdAAAAABAD
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