Pengantar
Pendamping BIAK ytk,
Materi Bulan Oktober 2021 kami susun
berdasarkan Buku Berjumpa dengan Yesus
Tahun B, dilengkapi dengan Program Dua Menit
Ajaran Iman. Pada beberapa pertemuan kami
tambahkan aktivitas untuk BIAK Online yaitu,
aktivitas yang dapat dipandu secara online oleh
Kakak Pendamping dan dikerjakan oleh anak
sendiri, tanpa mengirim lembar kerja.
Khusus untuk Bulan Oktober 2021 (Bulan Rosario),
untuk doa penutup anak-anak diajak mendoakan
doa Salam Maria 10 x dengan pengenalan lima
Peristiwa Gembira dalam Rosario, setiap pertemuan
satu peristiwa dalam Peristiwa Gembira.
Pendamping dapat mengemasnya agar anak-anak
dapat terpanggil untuk rajin berdoa rosario dan
berdevosi kepada Bunda Maria.
Selamat Melayani! Berkah Dalem
12 September 2021
Komisi Anak Keuskupan Surabaya
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MINGGU BIASA XXVII
TEMA
Biarkan Anak-anak Datang KepadaKu
TUJUAN
Anak-anak tahu bahwa mereka memiliki Yesus dan Yesus adalah sahabat setia mereka
KATA PENGANTAR
LAGU PEMBUKA
• Bapa Kudatang Pada-Mu
• Biar Anak-anak Datang Kepada-Ku
• Yesus Cinta Semua Anak
DOA PEMBUKA
BACAAN KITAB SUCI
Markus 10:13-16
CERITA KITAB SUCI
• Pada suatu hari mereka membawa anak-anak kecil kepada Yesus agar diberkati. Akan
tetapi murid-murid Yesus memarahi orang-orang itu.
• Yesus memarahi murid-murid-Nya,“Biarkan anak-anak itu datang kepada-Ku! Jangan
menghalang-halangi mereka! Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya
Kerajaan Allah. Sungguh, barang siapa tidak menerima Kerajaan Allah seperti seorang anak
kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya.”
• Lalu Yesus memeluk anak-anak itu, meletakkan tangan ke atas mereka dan memberkati
mereka.
PENEGUHAN
Pertanyaan pendalaman :
1. Siapa tokoh dalam cerita tadi? (Yesus, para murid, orang tua, anak-anak)
2. Orang tua anak-anak membawa anak-anaknya kepada Yesus untuk apa? (Diberkati)
3. Bagaimana sikap para murid? (Memarahi orang-orang itu)
4. Bagaimana sikap Yesus? (Membiarkan anak-anak datang kepada-Nya)
5. Bagaimana perasaanmu jika kamu adalah salah satu anak yang dipeluk Yesus? (Jawaban sesuai
dengan pendapat anak)
Adik-adik yang dikasihi Yesus, berbahagialah kalian semua, karena Yesus sangat mengasihi
kalian. Dia yang empunya kalian, menjadikan kalian sahabat yang istimewa. Yesus menjadikan
kalian harta yang tidak ternilai. Tapi ada yang perlu diingat ya, kenapa Yesus menjadikan anakanak sangat istimewa? Karena anak-anak itu terbuka, tulus, jujur, polos, dan selalu bergantung
pada orang tuanya. Tuhan Yesus juga ingin kita selalu bergantung kepada-Nya, seperti kita
bergantung pada orang tua. Dua kali Yesus menegaskan tentang sikap yang diperlukan untuk
menyambut Yesus dan masuk Kerajaan Allah, yaitu sikap-sikap seorang anak diatas. Namun, yang
Tuhan Yesus maksudkan bukan sikap kekanak-kanakan, yang adalah egois, contohnya : suka
ngambek, cengeng, malas dan berani berontak melawan orang tua. Nah maukah kalian menjadi
sahabat Yesus?
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LAGU TEMA
Biar Anak-anak Datang Kepada-ku
AYAT HAFALAN
Kelas Kecil
Markus 10:14b
Biarkan anak-anak itu datang kepada-Ku, jangan menghalangi-halangi mereka
Kelas Besar
Markus 10:16
Lalu Ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangan-Nya atas mereka Ia
memberkati mereka
AKTIVITAS
Kelas Kecil
Mewarnai pigura (Yesus dan anak–anak)
Kelas Besar
1. Menghias Wadah (penghapus, rautan dan lain-lain) (Lihat lampiran )
2. Permainan “Yesus Cinta Semua Anak”
Bahan :
Kursi, Lagu YESUS CINTA SEMUA ANAK, Stiker untuk semua anak dan sebuah mahkota.
Cara Bermain :
Dalam permainan ini tidak ada yang menang atau kalah. Tempatkan kursi dalam sebuah
lingkaran, kurangi satu kursi dari jumlah total anak.
• Ajak anak-anak berbaris memutari kursi, menyanyikan lagu YESUS CINTA SEMUA ANAK, ketika
anda menghentikan musik, atau meneriakkan DUDUK, semua anak harus berebut kursi,
sehingga mereka bisa duduk dikursi tersebut.
• Pasti ada satu anak yang tidak mendapatkan kursi, nah untuk anak yang tidak medapatkan kursi
tersebut diberi sebuah MAHKOTA. Anak yang memakai mahkota tersebut harus menjawab
pertanyaan dari guru tentang mengapa ia percaya bahwa YESUS mengasihinya? ini akan
membantu harga diri anak tersebut, karena menunjukkan bahwa anak tanpa kursi bukan
PECUNDANG. Anak tersebut istimewa, karena YESUS mengasihinya.
• Setelah selesai ambil kembali mahkotanya dan berikan stiker kepada anak tersebut yang
bertuliskan YESUS MENGASIHI.
• Anak dapat menonton kelanjutan permainan dan ambil lagi satu kursi dari area anak-anak
sehingga kursinya berkurang satu dari jumlah anak. Teruslah bermain sampai semua anak
memakai mahkota.
• Makna dalam permainan : Yesus tetap mengasihi anak-anak yang kalah atau yang menang dalam
permainan, yang Yesus inginkan kalian tetap menjadi anak yang bersikap jujur, terbuka dan tulus.
•

ALTERNATIF AKTIVITAS UNTUK BIAK ONLINE KELAS KECIL DAN KELAS BESAR
Bila gambar pada aktivitas kelas kecil dan besar tidak memungkinkan dibagikan, anak dapat
menggambar sendiri yang lebih mudah dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini di kertas
buffalo yang dapat dijadikan pembatas buku. Pada gambar hati tulislah bagaimana perasaanmu
jika kamu adalah salah satu anak yang dipeluk Yesus!
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PERUTUSAN
Aku jujur agar menjadi anak yang istimewa bagi Yesus
PROGRAM DUA MENIT AJARAN IMAN NO 46
APA DASAR MARTABAT MANUSIA?
Dasar martabat manusia adalah penciptaan kita dalam gambar Tuhan. Semua orang memiliki
sifat kemanusiaan yang sama dan dipanggil untuk berbagi dalam kehidupan Tuhan. Setiap orang
adalah “sesama” kita.
DOA PENUTUP
Selama Bulan Oktober (Bulan Rosario), Anak-anak diajak untuk berdoa Salam Maria (10x) dan
diawali dengan pengenalan Peristiwa Gembira

PERISTIWA GEMBIRA 1
Maria Menerima Kabar dari Malaikat Gabriel
''Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai
engkau; jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh
kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau
akan mengandung dan melahirkan seorang anak lakilaki dan hendaklah engkau menamai Dia Yesus.''
(Luk. 1:28b,30b-31)

Salam Maria 10 x
LAGU PENUTUP
Yesus Cinta Semua Anak
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LAMPIRAN
ALAT PERAGA CERITA (1)
Yesus bersama anak-anak
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LAMPIRAN
ALAT PERAGA CERITA (2)
Yesus bersama murid-muridNya

5

Materi BIAK Oktober 2021

LAMPIRAN
AKTIVITAS KELAS KECIL

6

Materi BIAK Oktober 2021

LAMPIRAN
AKTIVITAS KELAS BESAR
Langkah membuat aktivitas kelas besar ( Tempat, Penghapus, Rautan )
• Potong botol minuman 6 cm
• Potong kertas warna di tempel di potongan botol
• Tempel potongan gambar anak

Markus 10:16
Lalu Ia memeluk anakanak itu dan sambil
meletakkan tangan-Nya
atas mereka Ia
memberkati mereka

Markus 10:16
Lalu Ia memeluk anakanak itu dan sambil
meletakkan tangan -Nya
atas mereka Ia
memberkati mereka
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LAMPIRAN
LAGU-LAGU
BAPA KUDATANG PADA-MU
Bapa kudatang pada-Mu
Naikkan ucapan syukur Atas
kasih anugrah-Mu Yang
indah setiap hari Pagi hari
siang hari
Sore dan malam hari
Tak hentinya mengucap
syukur Atas kebaikan-Mu
BIAR ANAK-ANAK DATANG KEPADAKU
Biar anak-anak datang kepada-Ku
Itu sabda Yesus Dia memanggilku
Kini aku datang siap mendengar-Nya
Kini aku datang Yesus memanggilku
Biar anak-anak datang kepada-Ku Itu
sabda Yesus Dia memanggilku Dalam
kesukaran susah tak terhibur Pada-Nya
kudatang Yesus memanggilku
YESUS CINTA SEMUA ANAK
Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia
Kuning, putih, dan hitam, semua dicintai Yesus
Yesus cinta semua anak di dunia
Yesus cinta semua anak, semua bangsa didunia
Kuning, putih, dan hitam, semua dicintai Yesus
Yesus cinta semua bangsa di dunia
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MINGGU BIASA XXVIII
TEMA
Jadilah Bebas Untuk Mengikuti Yesus
TUJUAN
Anak-anak mau berbagi dengan teman-teman yang membutuhkan bantuan (anak tidak pelit)
KATA PENGANTAR
LAGU PEMBUKA
• Semua Tuhan Cinta
• Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan
• Bapa Terima Kasih
DOA PEMBUKA
BACAAN KITAB SUCI
Markus 10:17-30
CERITA
Ima anak yang banyak uangnya dan suka pamer. Tasnya yang mahal, sepatu baru dari luar
negeri dan lain-lain. Ima tidak mau berbagi atau memberi temannya kalau tidak mendapat
imbalan, kata Ima, "Kalau aku membantu memberi teman, abis udah uang jajanku."
Berbeda dengan Ani, walau tidak banyak uang jajannya, tapi selalu ringan tangan, siap
membantu teman-temannya.
Ketika banjir melanda desa, habislah barang-barang, perlengkapan sekolah. Dan rumah orang
tua Ima dan orang tua Ani rusak tersapu banjir. Banyak warga yang berbelas kasih dan siap
bergotong royong membantu keluarga Ani, tapi ogah-ogahan membantu keluarga Ima.
Adik-adik mengapa warga berbelas kasih dan siap membantu keluarga Ani dengan kerja bakti
bersama? Tapi dengan enggan membantu keluarga Ima? Karena keluarga Ani tidak mengumpulkan
harta untuk diri sendiri, terutama Ani yang suka berbagi dengan teman-temannya dan orang lain yang
sedang membutuhkan pertolongan. Sedang keluarga Ima terutama Ima sangat pelit untuk berbagi dan
tidak mau tahu dengan teman-temannya dan orang di sekitarnya, "Masa bodoh ah," katanya.
Harta duniawi akan habis tetapi harta surgawi akan kekal, harta surgawi adalah perbuatan baik
untuk sesama, tanpa membedakan.
PENEGUHAN
Pertanyaan pendalaman :
1. Siapa nama anak yang suka pamer dan tidak mau berbagi? (Ima)
2. Siapa nama anak yang mau berbagi? (Ani)
3. Harta apa yang tidak akan pernah habis? (Harta surgawi)
4. Apa yang termasuk harta surgawi? (Perbuatan baik untuk sesama, tanpa membedakan)
Adik-adik, melakukan perbuatan baik tidak cukup untuk masuk Kerajaan Allah. Melakukan
perin-tah Taurat dalam perjanjian lama juga tidak cukup. Wouuw…..harus bagaimana lagi?
Adik-adik, untuk masuk kerajaan Allah, orang harus total menerima Yesus sebagai Tuhan dalam
hidupnya dan mengikut Yesus sepenuhnya dan mewujudkan dalam perbuatan sehari-hari. Hal ini
berarti hati harus bebas lepas bagi Tuhan, tidak lekat atau menyembah harta dunia atau ciptaan
apapun. Karena, hati manusia ini asalnya dari Tuhan, dilahirkan dari Tuhan (Kej 2:7), bisa ada dan
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hidup hanya karena dalam Tuhan. Jadi kita ini keturuhan Ilahi. Jadi, pantasnya, cocoknya, dan
kebutu-hannya hati ini adalah diisi dan dipenuhi Tuhan saja.
Yesus mengatakan hal ini memang tidak mudah. Kata Yesus,“Lebih mudah seekor unta
melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah.” Adik-adik, rupanya
yang dimaksud lubang jarum adalah salah satu pintu gerbang kecil dan sempit untuk masuk ke
kota Yerusalem. Karena kecil dan sempitnya, unta yang akan memasukinya harus berlutut dan
merangkak, barang bawaan harus dilepas dari punggungnya. Murid-murid makin gempar dan
menanyakan siapakah yang dapat diselamatkan. Namun Yesus berkata,”Bagi manusia hal itu tidak
mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah.”
Bagi yang menanyakan upah mengikuti Yesus, Yesus berkata,“Sesungguhnya setiap orang yang
karena Aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapanya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga
akan menerima kembali seratus kali lipat: rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak,
dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada jaman yang akan datang ia akan
menerima hidup yang kekal.”
LAGU TEMA
Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan
AYAT HAFALAN
Kelas Kecil
Mazmur 128:1a : “Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan”
Kelas Besar
Mazmur 128:1 : “Berbahagialah setiap orang yang takut akan TUHAN, yang hidup menurut jalan
yang ditunjukkan-Nya”
AKTIVITAS
Kelas Kecil
Pot dari wadah untuk kue dan bunga yang ditengah ada ayat hafalan
Bahan yang digunakan :
 Gunting, Double tape , batu kerikil, kertas warna warni
 Wadah untuk kue dari kertas perak, stik es krim.
Kelas Besar
Membuat gantungan dari karton bekas diberi stik es krim, ditengahnya ditempel ayat hafalan,
pinggirnya diberi pita dan kancing.
Bahan yang digunakan :
• Gunting, karton bekas, panjang 10 cm, lebar 9 cm
• Stik es krim 10 biji, Double tape untuk menempelkan stik es krim
• Pita berwarna dipasang di stik es krim yang sudah disusun
• Bunga atau kancing untuk hiasan.
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PERUTUSAN
Aku belajar berbagi dengan teman-temanku di sekolah dan di mana saja dan tidak bersikap pelit.
PROGRAM DUA MENIT AJARAN IMAN NO 47
APA TUJUAN DARI PERINTAH ALLAH?
Perintah-perintah adalah instruksi Allah agar manusia menemukan kebahagiaan sejati dan abadi.
Perintah-perintah itu mengajarkan kita bagaimana mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita dan
mengasihi orang lain seperti Tuhan mengasihi kita.

DOA PENUTUP
Selama Bulan Oktober (Bulan Rosario), Anak-anak diajak untuk berdoa Salam Maria (10x) dan
diawali dengan pengenalan Peristiwa Gembira

PERISTIWA GEMBIRA KE 2
Bunda Maria Mengunjungi Elisabet
Saudaranya
''Diberkatilah engkau diantara semua perempuan dan
diberkatilah buah rahimmu.Siapakah aku ini sampai
ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?''
(Luk. 1:42-43)

Salam Maria 10x
LAGU PENUTUP
Bapa Terima Kasih

11

Materi BIAK Oktober 2021

LAMPIRAN
ALAT PERAGA CERITA (1)
Anak yang berbagi dengan temannya

Anak yang tidak mau berbagi dan yang mau berbagi
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LAMPIRAN
ALAT PERAGA CERITA (2)
Anak yang berbagi dan membantu temannya
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LAMPIRAN
AKTIVITAS

KELAS KECIL
Bahan yang digunakan:
1. Gunting
2. Double tape
3. Batu kerikil
4. Kertas warna warni
5. Wadah kue dari kertas perak
6. Stik es krim

AKU
ANAK
TUHAN

STIK ES KRIM

10 cm

KELAS BESAR (1)
Bahan yang digunakan:
1. Gunting
2. Karton bekas panjang 10 cm lebar 9 cm
3. Stik es krim 10 Biji
4. Doble Tape
5. Pita/kertas berwarna
6. Di stik es krim disusun lalu diberi bunga
atau kancing
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LAMPIRAN
AKTIVITAS
KELAS BESAR (2)

Mazmur 128:1
Berbahagialah setiap orang yang takut
akan Tuhan
Yang hidup menurut jalan yang
ditunjukkan-Nya

Mazmur 128:1
Berbahagialah setiap orang yang
takut akan Tuhan
Yang hidup menurut jalan yang
ditunjukkan-Nya
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LAMPIRAN LAGU

YESUS CINTA SEMUA ANAK
Yesus cinta semua anak
Semua anak di dunia
Kuning, putih dan hitam
Semua dicinta Tuhan
Yesus cinta semua anak di dunia
Yesus cinta semua bangsa
Semua bangsa di dunia
Kuning, putih dan hitam
Semua dicinta Tuhan
Yesus cinta semua bangsa di dunia
Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan
Di dalam dunia ada dua jalan
Lebar dan sempit, mana kau pilih
Yang lebar api jiwamu mati
Tapi yang sempit, Tuhan berkati
Bapa Terima Kasih
Bapa trima kasih 2x
Bapa di dalam surga
Puji trima kasih
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MINGGU BIASA XXIX
TEMA
Yesus Teladan Dalam Melayani
TUJUAN
Anak-anak diajak melayani sepenuh hati, tulus dan rela berkorban serta menjadikan
Yesus sebagai teladan dalam melayani sesama

KATA PENGANTAR
LAGU PEMBUKA
• Kasih Yesus Indah
• Satukanlah Hati Kami
DOA PEMBUKA
BACAAN KITAB SUCI
Markus 10:35-45
CERITA
Suatu hari ada seorang Kakek yang sedang duduk-duduk sendiri di pinggir jalan sambil menatap
ke langit. Kakek tersebut bicara dalam hati,“Oh seandainya aku di sini ditemani cucuku betapa
senangnya aku.” Kakek itu sendiri di rumah.
Tiba-tiba datanglah Tino menyapa,“Halo Kek! Sedang apa? Kakek di sini?” Jawab Kakek,“Ya,
Tino.” Tino rumahnya berdekatan dengan Kakek. Tino anak yang rajin dan suka menolong orang.
Tino bertanya, “Kakek mau kemana?” Jawab Kakek,”Kakek mau jalan-jalan tapi tidak ada yang
menemani. Apakah Tino mau menemani Kakek?”
Tino tampak berpikir sejenak dalam hati, kalau aku menemani Kakek berarti aku tidak bisa
bermain dengan teman-temanku. Padahal aku sudah berjanji akan bermain bersama, bagaimana
ya? Tino masih berdiam diri dan Kakek pun akhirnya bertanya lagi. “Bagaimana Tino? Apakah Tino
mau menemani Kakek jalan-jalan sebentar saja?” Tino menjawab,“Baiklah Kek, Tino akan
menemani Kakek jalan-jalan sebentar.” Kemudian Kakek dan Tino berjalan menyusuri jalan itu
sambil bercerita dan Tino mendengarkan dengan senang. Mereka berdua tampak tertawa
bersama-sama karena cerita sang Kakek yang lucu.
Tak terasa sampailah di taman. “Tino, di sini saja.” Jawab Tino,“Di sini saja Kek?” Kakek
menepuk-nepuk pundak Tino sambil berkata,“Tino, kamu adalah anak yang baik. Terima kasih Tino
sudah menemani Kakek berjalan-jalan ya.” Jawab Tino,“Iya Kek, sama-sama. Sekarang apakah Tino
boleh pulang dulu?” “Iya, hati-hati di jalan ya Tino.” “Iya Kakek, lain kali ceritanya disambung lagi
ya Kek.” Tino segera berjalan cepat-cepat kadang sambil berlari-lari kecil supaya tidak tertinggal
bermain bersama teman-temannya. Sesampainya di lapangan, Tino segera bergabung dengan
teman-temannya untuk bermain bersama dengan penuh kegembiraan.
PENEGUHAN
Pertanyaan pendalaman :
1. Adik-adik, siapa yang mau seperti Tino? (Saya)
2. Siapa yang suka melayani atau menolong orang lain? (Tino)
3. Bagaimana sikap anak-anak bila diminta tolong untuk menolong orang lain dan anak-anak
yang tidak dikenal? (Membantu dengan tulus)
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Murid-murid Yesus bertengkar, karena permintaan Yakobus dan Yohanes duduk dalam
kemuliaan di sebelah kanan dan kiri Yesus. Tetapi Yesus memanggil mereka dan menjelaskan.
Menjadi pemimpin bukan soal kekuasaan, keuntungan. Kita semua dipanggil untuk menjadi
pemimpin, paling tidak memimpin diri sendiri. Seorang pemimpin harus memiliki sikap melayani,
memperhatikan dan peduli pada kepentingan orang yang dilayani. Yesus mengajarkan, “Barang
siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa
ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Sikap
melayani harus dimiliki oleh setiap kita yang mengaku sebagai murid Kristus
Kita sebagai anak-anak Tuhan hendaknya mau melayani atau menolong sesama dengan hati
seorang hamba, rendah hati tanpa kesombongan, tanpa pamrih, tanpa membeda-bedakan satu
dengan yang lain. Selalu berbuat baiklah kepada semua orang dengan ketulusan hati.
LAGU TEMA
• Mengasihi
• Melayani Lebih Sungguh
AYAT HAFALAN
Kelas kecil
Markus 10:43b
Barangsiapa ingin menjadi besar diantara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu
Kelas besar
Markus 10:45
Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk
memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak orang.
AKTIVITAS
Kelas kecil
Mewarnai gambar
Kelas besar
Permainan berkelompok dalam bentuk lomba, dengan alternatif permainan sebagai berikut:
a. Saling memasangkan kaos kaki, caranya: anak-anak duduk di bawah dan melingkar, satu anak
memasangkan satu kaos kaki kepada teman di sebelah kanannya, begitu seterusnya sampai
anak-anak memakai kaos kaki sebelah kanan, satu kelompok.
b. Saling suap, caranya: anak-anak berkelompok berdiri melingkar, lalu tangan memegang
biskuit dengan tangan di belakang, teman di belakangnya yang disuapi biscuit.
c. Berdiri di atas koran, caranya: siapkan 1 lembar koran untuk 1 kelompok, lalu semua anak dalam
kelompok harus bisa masuk ke dalam koran, lalu minta mereka melipat lebih kecil sampai yang
paling kecil, tetapi anak-anak dalam satu kelompok harus bisa masuk dalam lipatan koran yang
paling kecil.
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BIAK ONLINE Kelas Besar dan Kecil
Bahan dan alat :
Karton manila, stik es krim/ sumpit, gunting, alat tulis dan alat warna
Cara :
• Buatlah gambar logo orang (no 1)
• Sesuaikan dengan dirimu, laki-laki atau perempuan.
• Guntinglah sesuai garing pinggir
• Tuliskan 3 perbuatan yang bisa kamu lakukan untuk membantu orang tua di rumah!
• Tulis alamat ayat emas : Markus 10:43b
• Rekatkan stik/sumpit dibelakang gambar.
• Letakkan di meja untuk mengingatkanmu!

Gb. 1

Gb.2

PERUTUSAN
Aku menolong orang tua membereskan tempat tidurku dan menjaga adikku
PROGRAM DUA MENIT AJARAN IMAN N0 43
APA ITU KEBAJIKAN?
Kebijaksanaan Salomo 8:7; 1 Korintus 13:13; Filipi 4:8; Titus 2:11-13
Kebajikan adalah kebiasaan baik yang membantu kita melakukan kebaikan dan menghindari
kejahatan
DOA PENUTUP
Selama Bulan Oktober (Bulan Rosario), Anak-anak diajak untuk berdoa Salam Maria (10x) dan
diawali dengan pengenalan Peristiwa Gembira

10x

PERISTIWA GEMBIRA KE 3
Yesus Lahir di Betlehem

Maria melahirkan seorang anak laki-laki....., lalu
dibungkusnya dengan kain lampin dan
dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak
ada tempat bagi mereka di rumah penginapan.
(Luk 2:7)

Salam Maria 10x

LAGU PENUTUP
Allah Kuasa
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LAMPIRAN
ALAT PERAGA CERITA
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LAMPIRAN
AKTIVITAS KELAS KECIL
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LAMPIRAN LAGU-LAGU
1. Kasih Yesus Indah
Kasih Yesus indah-indah oh indah
Kasih Yesus indah-indah oh indah
Lebih indah dari pelangi
Lebih indah dari bintang di langit
Lebih indah dari bunga di taman
Oh Yesusku
2. Satukanlah Hati Kami
Satukanlah hati kami tuk memuji dan menyembah
Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku
Eratkanlah tali kasih di antara kami semua
Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku
Bergandengan tangan dalam satu kasih
Bergandengan tangan dalam satu iman
Saling mengasihi di antara kami
Keluarga Kerajaan Allah
3. Mengasihi
Mengasihi mengasihi lebih sungguh 2X
Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku
Mengasihi mengasihi lebih sungguh

Melayani melayani lebih sungguh 2X
Tuhan lebih dulu melayani kepadaku
Melayani melayani lebih sungguh
4. Allah Kuasa
Allah Kuasa melakukan segala perkara
Allahku Mahakuasa
Dia ciptakan seisi dunia
Atur segala masa
Allahku Mahakuasa
Allah Kuasa melakukan segala perkara
Allahku Mahakuasa
Dia ampuni yang berdosa
Sembuhkan yang sakit
Allahku Mahakuasa
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MINGGU BIASA XXX
TEMA
Yesus Menyembuhkan Orang Buta
TUJUAN
Anak-anak percaya bahwa Yesus selalu menolong orang yang menderita
KATA PENGANTAR
LAGU PEMBUKA
• Kasih-Nya Seperti Sungai
• Baca Kitab Suci
DOA PEMBUKA
BACAAN INJIL
Markus 10:46-52
CERITA KITAB SUCI
Poin-poin Cerita :
• Tibalah Yesus dan murid-murid-Nya di Yerikho. Ketika Yesus keluar dari Yerikho, bersamasama dengan murid-murid-Nya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang
pengemis yang buta, bernama Bartimeus anak Timeus duduk di pinggir jalan.
• Ketika didengarnya, bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru: ”Yesus,
Anak Daud, kasihanilah aku!” Banyak orang menegurnya supaya ia diam.
• Lalu Yesus berhenti dan berkata “Panggillah dia!” Mereka memanggil orang buta itu dan
berkata kepadanya : “Kuatkan hatimu, berdirilah, Ia memanggil engkau.”
• Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus.
• Tanya Yesus kepadanya: “Apa yang kau kehendaki supaya Aku perbuat bagimu?” Jawab orang
buta itu: “Rabuni, supaya aku dapat melihat!”
• Lalu kata Yesus kepadanya: “Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau!” Pada saat
itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanan-Nya.
PENEGUHAN
Pertanyaan pendalaman :
1. Apa yang terjadi ketika Yesus keluar dari Yerikho? (Orang banyak berbondong-bondong
mengikuti Yesus)
2. Siapa nama orang yang buta itu? (Bartimeus)
3. Apa yang terjadi dengan orang buta itu? (Berseru-seru, “Yesus, Anak Daud, kasihilah aku!”)
4. Apa yang dikatakan oleh Yesus ketika orang buta itu ada di depan-Nya? (Apa yang kau
kehendaki supaya Aku perbuat bagimu?”
5. Apa jawab orang buta itu? (Jawab orang buta itu, “Rabuni, supaya aku dapat melihat!”)
Adik-adik, si Buta dari Yerikho, dengan tekun berseru penuh iman memanggil Yesus dua kali
dan makin keras. Akhirnya Yesus berhenti, meminta murid-Nya memanggil Bartimeus menghadap
padanya, dan menanyakan apa yang dia mau Yesus perbuat baginya. Dia bangkit berdiri
menghadap Yesus dan berkata bahwa dia mau supaya dia dapat melihat. Lalu Yesus menanggapi
dan berkata dengan penuh kuasa, ”Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau!” Dan
sembuhlah dia seketika itu juga.
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Adik-adik, Yesus melihat hati dan kebutuhan kita. Ketika kita tekun penuh iman berseru pada
Yesus dan bertindak sepenuh hati seperti si Buta dari Yerikho ”bangkit berdiri menghadap Yesus
dan menyatakan isi hatinya,” Yesus pasti juga mau mendengarkan kita, dan menjawab kebutuhan
kita dengan penuh kuasa. Dalam peristiwa itu, Yesus punya kepedulian dan rasa belas kasih. Dan
mukjizat itu bisa terjadi karena iman dan kepercayaan kepada Yesus.
LAGU TEMA
Tuhan Atas Mukjizat
AYAT HAFALAN
Kelas kecil
Markus 10:47b : “Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku!”
Kelas besar
Markus 10:52a Lalu kata Yesus kepadanya: “Pergilah , imanmu telah menyelamatkan engkau!”
AKTIVITAS
Kelas kecil
Membuat “Topeng Bartimeus” yang dapat melihat matanya.
1. Siapkan fotokopi pola 1 dan 2 pada kertas manila putih, kemudian minta anak-anak
mewarnai.
2. Pola 1 (gunting bentuk oval, sama besar dengan pola 2) dan 2 (gunting bentuk oval sama
besar pola 1).
3. Satukan pola 1 dan 2 dengan melubangi bagian atas sama persis, kemudian dijadikan satu
dan diikat dengan benang/karet gelang agak longgar.
4. Bolak balik bagian gambar belakang sehingga terlihat Bartimeus buta dan ketika dibalik
lagi, maka terlihat Bartimeus yang matanya dapat melihat.

Kelas besar
Menyusun huruf acak (mukjizat yang dilakukan Yesus)
NEYMEBHUNKNA
….E ….Y E …. ….. …. H …. AN
RAONG
O …. R …. A …. G
ATUB
.... U ....A
NABREMA
B .... R …. A M ….
ARIMEUBTS
…. AR …. I.... E …. S
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BIAK ONLINE
Kelas Kecil
Bartimeus disembuhkan Yesus
Bahan : Kertas, alat tulis , alat warna
Cara membuat : Lihat lembar lampiran
1. Gambar bentuk oval
2. Beri bulatan mata, alis, hidung, mulut
3. Gambar kumis dan jenggot
4. Gambar kertas bentuk persegi penutup mata
5. Tulis ayat emas pada kertas persegi dan rekatkan pada bagian mata pada tepi kiri
sehingga dapat dibuka
PERUTUSAN
Aku berani menceritakan pertolongan / kebaikan Tuhan dalam hidupku
PROGRAM DUA MENIT AJARAN IMAN NO 12
MENGAPA TUHAN YANG MAHA-PENYAYANG DAN MAHAKUASA MEMBIARKAN PENDERITAAN
DAN KEJAHATAN? ROMA 8:28
St. Thomas Aquinas: “Karena Allah yang Mahakuasa..., karena Dia sangat baik, tidak akan penah
membiarkan kejahatan apa pun ada dalam pekerjaan-Nya jika Dia tidak begitu Mahakuasa dan
baik sehingga mendatangkan kebaikan untuk muncul dari kejahatan itu sendiri.”
Tuhan tidak menyebabkan penderitaan dan kejahatan, tetapi Tuhan mengijinkan kejahatan bila
dari kejahatan itu menghasilkan sesuatu yang baik. Sebenarnya, dari yang terbesar dari semua
kejahatan moral – pembunuhan Putra-Nya – Dia menghasilkan yang terbesar dari semua
kebaikan: kemuliaan Kristus dan penebusan kita.

DOA PENUTUP
Selama Bulan Oktober (Bulan Rosario), Anak-anak diajak untuk berdoa Salam Maria (10x) dan
diawali dengan pengenalan Peristiwa Gembira

PERISTIWA GEMBIRA KE 4
Yesus Dipersembahkan dalam Bait Allah
Simeon berkata kepada Maria,'' Sesungguhnya
Anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau
membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk
menjadi suatu tanda yang menimbulkan
perbantahan.Kelak suatu pedang akan menembus
jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati
banyak orang.”(Luk. 2:34-35)

Salam Maria 10x
LAGU PENUTUP
Kasih Yang Mempersatukan
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LAMPIRAN
ALAT PERAGA CERITA
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LAMPIRAN
AKTIVITAS KELAS KECIL
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LAMPIRAN AKTIVITAS BIAK ONLINE
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LAMPIRAN
LAGU-LAGU
1. Kasih-Nya Seperti Sungai
Kasih-Nya seperti sungai 3X
Di hatiku
Kasih-Nya seperti sungai 3X
Dihatiku
Damai-Nya seperti sungai 3X
Dihatiku
Damai-Nya seperti sungai 3X
Di hatiku
2. Baca Kitab Suci
Baca Kitab Suci doa tiap hari
Doa tiap hari doa tiap hari
Baca Kitab Suci doa tiap hari
Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh
Baca Kitab Suci doa tiap hari
Kalau mau tumbuh
3. Tuhan Atas Mukjizat
Dunia bergoncang saat
Kau bangkit berperang
Nyatakan kebenaran-Mu Tuhan
Musuhpun gemetar saat Kau tampil bersinar
Tegakkan keadilan-Mu Tuhan
Reff:
Biarlah yang bertelinga mendengar
Bahwa Kau Allah Yang Mahabesar
Agar setiap lutut bertelut
Menyembah-Mu ya Tuhan
Biarlah semua mata melihat
Segala perbuatan-Mu Yang dahsyat
Agar setiap lidah mengaku
Bahwa Engkaulah Tuhan atas mukjizat
4. Kasih yang Mempersatukan
Hari ini kurasa bahagia
Berkumpul bersama saudara seiman
Tuhan Yesus tlah satukan kita
Tanpa memandang di antara kita
Bergandeng tangan dalam kasih
Dalam satu hati
Berjalan dalam terang kasih Tuhan
Kau saudaraku kau sahabatku
Tiada yang dapat memisahkan kita oooo
Kau saudaraku kau sahabatku
Tiada yang dapat memisahkan kita
29
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MINGGU BIASA XXXI
TEMA
Hukum yang Terutama dan Utama
TUJUAN
Anak-anak memahami dan berkomitmen menerapkan kedua hukum kasih
KATA PENGANTAR
LAGU PEMBUKA
• Aduh Aduh Senangnya
• Aku Anak Raja
DOA PEMBUKA
BACAAN INJlL
Markus 12:28b-34
CERITA KITAB SUCI
• Lalu seorang ahli Taurat, yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan
tahu, bahwa Yesus memberi jawaban yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadaNya dan bertanya: “Hukum manakah yang paling utama?”
• Jawab Yesus: “Hukum yang terutama ialah : Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita,
Tuhan itu esa.”
• Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan
segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah :
“Kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.”
• “Tidak ada hukum lain yang lebih utama dari pada kedua hukum ini.”
• Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus : “Tepat sekali, Guru, benar kata-Mu itu, bahwa Dia
esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia.”
• “Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan
segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh
lebih utama dari pada semua korban bakaran dan korban sembelihan.”
• Yesus melihat, bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Ia berkata kepadanya: “Engkau
tidak jauh dari Kerajaan Allah!” Dan seorangpun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada
Yesus.
PENEGUHAN
Adik-adik, hukum kasih yang terutama adalah tentang hubungan kasih antara Tuhan dan manusia
(Ul 6:5). Sedangkan hukum kasih yang kedua adalah tentang hubungan antar manusia (Im 19: 18).
Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Kedua hukum ini jauh lebih
utama daripada semua persembahan barang, tumbuhan, atau hewan pada Tuhan.
Kedua hukum itu merupakan satu kesatuan utuh, tak terpisahkan. Kedua hukum itu tentang kasih
dan Sumber Kasih adalah Allah, yang Satu. Hukum kasih yang terutama merupakan sumber dan
dasar bagi hukum kasih kedua. Karena Allah adalah Sumber segala ciptaan dan Sumber Kasih. Jadi,
bila hubungan kasih antar manusia memburuk, berarti ada yang tidak beres dalam hubungan
manusia dengan Tuhan.
Adik-adik, mengapa ya mengasihi Tuhan itu harus dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap
akal budi, dan segenap kekuatan kita? Karena Allah itu Satu. Hati Allah itu Satu. Hati kitapun
diciptakan satu dan utuh.
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Dan hukum yang kedua disempurnakan oleh Yesus menjadi:”Inilah perintah-Ku, yaitu supaya
kamu saling mengasihi, seperti Aku telah mengasihi kamu” (Yoh. 15:12). Ukuran mengasihi sesama
bukan lagi “diriku”, melainkan Yesus sendiri: seperti Yesus mengasihi. Mengapa ahli Taurat yang
meneguhkan jawaban Yesus itu dikatakan tidak jauh dari Kerajaan Allah? Karena tinggal satu
langkah benar lagi yang perlu dilakukannya: percaya dan mengikuti Yesus.
LAGU TEMA
I love You Jesus
AYAT HAFALAN
Kelas besar
Ulangan 6:5
Kasihanilah TUHAN, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan
segenap kekuatanmu.
Kelas kecil
Markus12:31a
Kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri
AKTIVITAS
Kelas kecil dan kelas besar
Mewarnai gambar “Cinta Tuhan” dan Cinta Sesama,
diberi tali sehingga menjadi hiasan gantung.

Aktivitas BIAK Online
Buatlah gambar hati pada kertas buffalo dan isi hati dengan gambar/ tulisan
dengan kata I love Yesus dan I love ……. (lihat lampiran)
Hiaslah hati tersebut kemudian dibalik hati ditulis doa untuk…..
atau ayat emas setelah selesai beri pita supaya bisa digantung
PERUTUSAN
Aku berbagi milikku dengan orang lain atau teman
PROGRAM 2 MENIT AJARAN IMAN NO. 47
APA TUJUAN PERINTAH ALLAH?
Perintah-perintah adalah instruksi Allah agar manusia menemukan kebahagiaan sejati dan
abadi.
Perintah-perintah itu mengajarkan kita bagaimana mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita
dan mengasihi orang lain seperi Tuhan mengasihi kita.
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DOA PENUTUP
Selama Bulan Oktober (Bulan Rosario), Anak-anak diajak untuk berdoa Salam Maria (10x) dan
diawali dengan pengenalan Peristiwa Gembira

PERISTIWA GEMBIRA KE 5
Yesus Diketemukan dalam Bait Allah
''Mengapa kamu mencari Aku? Tidakkah kamu
tahu, bahwa Aku harus berada di dalam
Rumah Bapa-Ku? Tetapi mereka tidak mengerti
apa yang dikatakan-Nya kepada mereka.''
(Luk. 2:49-50)

Salam Maria 10x

LAGU PENUTUP
Ku Mau Cinta Yesus
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LAMPIRAN
ALAT PERAGA CERITA

Yesus dengan ahli Taurat
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LAMPIRAN
AKTIVITAS KELAS KECIL DAN BESAR

LAMPIRAN AKTIVITAS BIAK ONLINE
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LAMPIRAN LAGU

ADUH SENANGNYA
Aduh- aduh senangnya
Aduh-aduh indahnya
Jadi anak Tuhan
Tuhan datang, Tuhan datang
Tersenyum padaku u..u..u…
Aku disayang hm…hm….hm..
Aduh senangnya
AKU ANAK RAJA
Aku anak Raja, Engkau anak Raja
Kita semua anak Raja
Aku anak Raja , Engkau anak Raja
Kita semua anak Raja….
Haleluyah puji Tuhan )
Haleluyah puji Tuhan ) 2x
Haleluyah puji Tuhan )
Haleluyah……..
)
I LOVE YOU JESUS
I love you Jesus
) 2x
Deep down in my heart )
Think about deep deep down down
Deep down in my heart
Talk about deep deep down down
Deep down in my heart
Aku tresno Yesus,
) 2x
Jero jero banget
)
Tresnoku jer-jer
) 2x
jero jero banget
)
Aku cinta Yesus
) 2x
Dalam-dalam sekali )
Cintaku
) 2x
Da da lam lam dalam dalam sekali )2x
KUMAU CINTA YESUS SELAMAYA
Kumau cinta Yesus selamanya 2x
Walaupun badai silih berganti dalam hidupku
Kutetap cinta Yesus selamanya
Ya Bapa Bapa, ini aku anakMu, layakkanlah seluruh hidupku
Ya Bapa Bapa, ini aku anakMu, pakailah sesuai dengan rencanaMu
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LAMPIRAN SUMBER GAMBAR
No
1

Keterangan
Peristiwa Gembira 1

Sumber Gambar

2

Peristiwa Gembira 2

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.freebibleimag
es.org%2Fillustrations%2Fgnpi-004-maryelizabeth%2F&psig=AOvVaw3ONbo9DP4Fj0FkNVRHtgHs&ust=163163333840
5000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCICCp4Gi_PICFQAAAAAd
AAAAABAJ

3

Peristiwa Gembira 3

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.freebibleimages.org%2
Fillustrations%2Fchristmasshepherds%2F&psig=AOvVaw1uROu7s2gLSqkmrHsbni6o&ust=1631634394975000&so
urce=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCIjZ6oOm_PICFQAAAAAdAAAAABAP

4

Peristiwa Gembira 4

https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRrFPhGwZQbPPCU2iU6jnKpzYykoC6a
pmOJ9w&usqp=CAU

5

Peristiwa Gembira 5

https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_011_Jesus_F
ound/overview-images/009-gnpi-011-jesusfound.jpg?1613596521

https://catholiccourier.com/faith-and-family/kids-chronicle/page/11/
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