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PENGANTAR 

Setiap tahun Gereja Katolik di Indonesia mencanangkan bulan September sebagai 

Bulan Kitab Suci Nasional (BKSN). Bukan berarti hanya pada bulan September saja 

kita mendalami Sabda Tuhan, tetapi secara khusus, melalui tema yang satu untuk 

bersama, kita diajak untuk mendalaminya melalui pembacaan, perenungan dan 

aktifitas yang dapat dilakukan dalam keseharian kita sebagai pendamping bersama 

anak-anak BIAK.  

Selaras dengan ARDAS Keuskupan Surabaya tahun 2021, Mengenal Yesus sebagai 

Guru dan Tuhan, maka tema BKSN 2021 adalah Mengenal Yesus sebagai Guru dan 

Tuhan, dalam Injil Markus. Terbagi dalam 4 pertemuan dengan masing-masing sub 

tema sebagai berikut : 

Pertemuan I  : Yesus, Guru yang Penuh Kuasa 

Pertemuan II  : Yesus, Guru Andalanku 

Pertemuan III  : Yesus, Guru dan Mesias 

Pertemuan IV  : Yesus, Guru yang melayani 

Susunan pertemuan seperti biasa, tetapi ada beberapa pertemuan  dengan dua 

macam aktivitas,  silahkan memilih sesuai dengan situasi dan kondisi BIAK di 

paroki masing-masing. Bila memungkinkan bahan aktivitas dan lembar kerja yang 

tersedia dapat dibagikan, baik melalui email atau secara langsun. Tetapi bila tidak 

memungkinkan silahkan memakai bahan yang dapat dipandu secara online/daring.  

Selamat mendalami Sabda Tuhan, semoga pertemuan Bulan Kitab Suci ini 

membantu kita untuk semakin dewasa dalam iman dan mengenal lebih dalam 

Yesus sebagai Guru dan Tuhan bersama-sama anak-anak Bina Iman kita.  

Semoga Roh Kudus membimbing setiap usaha dan pelayanan kita.  

Surabaya, 8 Agustus 2021 

Komisi Anak Keuskupan Surabaya.   
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PERTEMUAN I 

YESUS, GURU YANG PENUH KUASA 

TUJUAN 
 Anak percaya bahwa Yesus adalah Guru yang mengajar dengan penuh kuasa 
 

KATA PENGANTAR  
 

LAGU PEMBUKA  
Kasih Yesus Mengalahkan Segalanya 
Baca Kitab Suci 
Yesus Ku Panggil 
 

DOA PEMBUKA  
 

BACAAN KITAB SUCI : 
Markus 1:21-28  “Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum” 
 

INTI PERISTIWA :  
• Yesus mengajar dengan penuh kuasa di dalam rumah ibadat di Kapernaum 

• Di situ Yesus mengusir roh jahat yang merasuki seseorang dan  roh jahat itu taat kepada-Nya 
 

CERITA KITAB SUCI :  Alat Peraga  Flash Card 
• Yesus mengajar dengan penuh kuasa di dalam rumah ibadat 

• Seorang yang kerasukan roh jahat ada di dalam rumah ibadat itu, dia berteriak pada Yesus 
"Apa urusan-Mu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak 
membinasakan kami? Aku tahu siapa Engkau: Yang Kudus dari Allah." 

• Yesus menghadiknya, kata-Nya, "Diam, keluarlah dari padanya!" 

• Sambil menjerit dengan suara nyaring, roh jahat itu keluar dari orang itu. 

• Semua orang menjadi takjub, sehingga memperbincangkan hal itu. Mereka bertanya-tanya, 
apakah ini suatu ajaran yang baru? Karena Yesus berkata-kata dengan kuasa, dan roh jahat 
pun diperintah-Nya dan roh jahat itu taat kepada-Nya. 

• Tersebarlah dengan cepat, kabar tentang Yesus ke segala penjuru, di seluruh  Galilea 
 
Pertanyaan Pendalaman : 

1. Di mana Yesus mengajar dengan penuh kuasa? (Di dalam rumah ibadat) 
2. Siapakah yang biasanya mengajar di rumah ibadat itu? (Ahli-ahli Taurat) 
3. Apakah yang dikatakan orang yang kerasukan roh jahat itu kepada Yesus? ("Apa urusan-Mu 

dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku 
tahu siapa Engkau: Yang Kudus dari Allah”) 
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4. Apa yang dikatakan Yesus kepada orang yang kerasukan roh jahat itu? ( ”Diam, keluarlah dari 
padanya!") 

5. Orang-orang menjadi takjub dan memperbincangkan hal ini, apakah yang orang-orang 
katakan? 
(“Apakah ini suatu ajaran yang baru? Karena Yesus berkata-kata dengan kuasa, roh jahat pun 
diperintah-Nya dan roh jahat itu taat kepada-Nya.”) 

 

PENGAYAAN : 
Yesus mengajar di rumah ibadat. Pengajaran yang disampaikan Yesus berbeda dengan  

pengajaran dari ahli-ahli Taurat. Penuh kuasa dan benar-benar satu dan nyata dalam keseharian 

Yesus. Kuasa Yesus adalah kuasa Allah itu sendiri. 

Dalam Markus 1 : 21-28, arti kuasa Yesus adalah:  1) Ayat 22,  Mereka takjub=terpesona, 

tergugah, terangkat hatinya, mendengar pengajaran-Nya, sebab Ia mengajar mereka sebagai orang 

yang berkuasa dengan otoritasnya sendiri, yaitu otoritas Allah. Bukan seperti ahli Taurat. Firman 

pengajaran-Nya mampu mengangkat hati, mengubah hati dan kehidupan orang-orang lain menjadi 

lebih baik secara ilahi. 2) Ia berkata-kata dengan penuh kuasa yaitu kuasa Allah,  sehingga Roh-roh 

jahatpun diperintah-Nya dan mereka taat kepada-Nya. 

Yesus berasal dari Bapa, dan penyataan diri / kehadiran Bapa. Kuasa-Nya adalah kuasa 

Bapa sendiri. Orang-orang tergerak untuk mendengarkan dan mengakui kebenaran yang diajarkan 

Yesus. Kuasa Yesus ini juga terlihat jelas ketika ada pengakuan dari orang yang sedang kerasukan 

roh jahat yang mengakui bahwa Yesus, Yang Kudus dari Allah. Roh jahat itu telah merusak  hidup 

orang tersebut. Yesus mengusir roh jahat dengan Sabda-Nya yang penuh kuasa.  

Dari dahulu sampai sekarang dan selama-lamanya, Sabda Yesus  menyapa kita dan mampu 
melepaskan kita dari segala yang jahat, karena itu kita perlu menanggapinya dengan percaya pada 
kuasa Yesus, Yang Kudus dari Allah. Kita belajar pada Yesus sebagai Guru dan Tuhan, bukan hanya 
sekedar takjub, terpesona dan kagum tetapi lebih pada mengimani kuasa Sabda-Nya.  

Sebagai anak-anak Tuhan kita juga diminta untuk  terus bertumbuh dalam iman kepada 
Yesus. Taat kepada Sabda-Nya dan percaya akan kuasa Tuhan Yesus yang mampu membebaskan kita 
dari kejahatan dan dosa.  

 
 

PENYAMPAIAN UNTUK ANAK : 
1. Penuh Kuasa : Yesus mengajar dengan penuh kuasa. Ajaran yang disampaikan adalah 

kebenaran. Kuasa yang dimiliki-Nya adalah kuasa dari diri-Nya sendiri, kuasa Allah, sehingga 
roh jahatpun taat kepada-Nya 

2. Yesus berasal dari Bapa dan pernyataan kehadiran Bapa: Orang-orang  tergerak 
mendengarkan dan mengakui kebenaran bahkan roh jahat takluk dan mengakui  bahwa 
Yesus adalah “Yang Kudus dari Allah” 

3. Bertumbuh dalam iman : Hendaknya iman kita pada Yesus Kristus terus bertumbuh melalui 
pengalaman sehari-hari terutama dikuatkan oleh Sabda Tuhan.  
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4. Taat kepada Sabda-Nya : Taat melakukan ajaran Yesus, yang kita baca, dengar dari Kitab 
Suci  dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari.  

 
 

LAGU TEMA  
Dalam Nama Yesus 
 

 
AYAT HAFALAN  
Kelas kecil : 
Markus 1 : 27a 
Ia berkata-kata dengan kuasa 
 
Kelas besar : 
Markus 1:27b 
“Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintah-Nya dan mereka taat kepada-Nya.” 
 

AKTIVITAS : 
 
Kelas Kecil : 
1. Membuat PEDANG  ROH.  
Bahan : 
Kertas karton 
Hiasan atau pensil warna 
Cara membuat : 

1. Gambar  pedang dan beri pegangan   
2. Tulis ayat emas pada pedangnya.  

 
Cara menggambar pedang  

1. Buat kotak persegi panjang (gb.1) 
2. Gambar mata pedang (gb.2) 
3. Gambar tangkai pedang (gb. 3) 
4. Warnai (gb 4 dan 5) 
5. Tulis ayat emas  dan alamat ayat (gb 6) 

  
2. Menempel dan Menghias Gambar Yesus 
Bahan : 
Kertas/ karton, gunting, lem atau double tape 
Hiasan atau pensil warna 
 
Cara membuat: 

1. Siapkan selembar kertas karton manila ukuran 10 x 15 cm 
2. Tempel tulisan di tengah halaman : YESUS MENGAJAR DENGAN PENUH KUASA 
3. Guntinglah gambar Yesus 
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4. Siapkan ayat emas (Bagi anak yang belum bisa menulis) 
5. Tempel ayat emas dan gambar Yesus pada kertas  
6. Biarkan anak-anak menambah hiasan, menggambar atau memberi warna pada kertas 

 

Kelas Besar : 
Membuat buku saku, dengan menulis ayat-ayat  yang dibacanya dalam Injil Markus.  
 
Cara membuat : 

Siapkan 2 lembar kertas, potong menjadi 2 
Lipat potongan menjadi 2 bagian. (Menjadi 4 lembar) 
Rekatkan bagian tengah dengan isolasi double tape 
Tempel gambar Yesus di bagian depan 
Tulis ayat hafalan di lembar selanjutnya 
Tulisan ayat-ayat tentang kuasa Yesus pada lembar-lembar berikutnya 
 

PERUTUSAN : 
Aku membaca Kitab Suci setiap hari 
 

PROGRAM 2 MENIT AJARAN IMAN NO 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 Maha Kudus, yang dalam 
kepenuhan waktu menjadi seperti kita untuk menyelamatkan kita. Nama Yesus berarti Tuhan 
menyelamatkan. 
 

LAGU PENUTUP :  
Dalam Nama Yesus 
 

DOA PENUTUP 
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LAMPIRAN ALAT PERAGA CERITA 
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LAMPIRAN AKTIVITAS  

Kelas kecil : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kelas besar : 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markus 1:27a 

Ia berkata-kata dengan 
kuasa 

YESUS MENGAJAR 

DENGAN PENUH 

KUASA 
Markus 1:27a 

Ia berkata-kata 
dengan kuasa 

YESUS MENGAJAR 
DENGAN PENUH 

KUASA 



MATERI BKSN BIAK 2021 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

8 
Komisi Anak Keuskupan Surabaya 

LAMPIRAN AKTIVITAS KELAS BESAR DAN KECIL  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lengkapi ayat emas di atas dengan  menyusun  kata yang benar ke 

dalam kotak. Kemudian masukkan huruf yang bernomor di bawahnya 

pada kotak paling bawah! 

 

MENCARI KATA 

I T A A T A I U R A 

A T R Y A K B K U R 

K A P E R N A U M O 

U K A S U T D D A H 

K J A U H J A U H J 

K U A S A L T S U A 

U B U A L U L U S H 

I M A N L K I A D A 

L H A N A Z A R E T 

M E N G H A R D I K 
 

Carilah 12 kata di bawah ini pada  

kotak di samping, dari kiri ke kanan 

dan dari atas ke bawah.  

KAPERNAUM, KUASA, TAAT, 

NAZARET, TAKJUB, YESUS, 

ALLAH, MENGHARDIK, 

IBADAT, KUDUS, RUMAH, 

ROH  AHAT 



MATERI BKSN BIAK 2021 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

9 
Komisi Anak Keuskupan Surabaya 

JAWABAN KUIS 
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PERTEMUAN II 

YESUS, GURU ANDALANKU 

TUJUAN 
Anak percaya dan sadar akan pentingnya mengandalkan Yesus dalam hidupnya 

 

KATA PENGANTAR  
 

LAGU PEMBUKA  
1. Bertemu dalam Kasih-Nya 

2. Yesus Itulah satu-satunya 

 

DOA PEMBUKA  
 

BACAAN KITAB SUCI  
Markus 4 : 35-41 
 

INTI PERISTIWA :  
• Yesus bersama para murid naik perahu ke seberang  

• Datanglah taufan dan ombak yang dahsyat, hingga perahu mulai penuh dengan air 

• Murid-murid  membangunkan Yesus dan berkata, “Guru, Engkau tidak peduli kalau kita 
binasa?” 

• Yesus bangun, menghardik angin dan danau menjadi tenang  

• Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak 
percaya?" 

 

CERITA KITAB SUCI :  Alat Peraga  Gambar lipat 
• Yesus mengajak mereka bertolak  ke seberang 

• Lalu mengamuklah taufan yang dasyat 

• Para murid merasa takut 

• Waktu itu, Yesus sedang tidur dan murid-murid-Nya membangunkan Dia 

• Yesus pun bangun dan menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu:“Diam! 
Tenanglah!” 

• Lalu angin itu reda dan danau menjadi teduh 

• Yesus berkata,  “Mengapa kamu begitu takut?” Mengapa kamu tidak percaya?” 

• Mereka pun bertanya-tanya,  “Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat 
kepada-Nya?” 
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PERTANYAAN PENDALAMAN 

1. Yesus mengajak para murid ke mana? (ke seberang danau) 
2. Apa yang terjadi di tengah danau? (mengamuklah angin taufan yang dasyat) 
3. Bagaimana perasaan para murid? (mereka takut) 

4. Apa yang dilakukan Yesus untuk meredakan taufan? (ia bangun, menghardik angin itu dan 
berkata kepada  danau itu, “Diam! Tenanglah!”  

5. Melihat Yesus menghentikan taufan, bagaimana tanggapan para murid? (mereka heran, 
takut dan bertanya-tanya) 
 

PENGAYAAN : 
Yesus adalah Tuhan yang bisa diandalkan oleh banyak orang. Saat Ia pergi ke suatu tempat, 

banyak orang yang mengikuti Dia dan kagum dengan ucapan serta tindakan-Nya. Pada peristiwa 
Angin Ribut Diredakan, apa yang dialami oleh para murid terkadang juga dialami oleh kita dan Adik-
adik BIAK. Saat senang dan semua baik-baik saja kita mengikuti Yesus dengan senang hati, namun 
saat ada masalah, mungkin kita mulai meragukan dan tidak percaya akan kuasa Yesus. Khususnya di 
masa sulit karena pandemi covid-19 ini, mungkin kita mulai merasa goyah dan bertanya-tanya 
kenapa ada covid? Mengapa anggota keluargaku sakit? Mengapa pandemi ini tidak segera berakhir, 
dan lain-lainnya? Seperti para murid, bisa jadi kita merasa Yesus tidak peduli dengan kita dan kita 
menjadi tidak percaya, ragu-ragu, ketakutan, bimbang, bingung.  

Kisah mukjizat alam ini memperlihatkan kuasa Yesus untuk menyelamatkan umat-Nya. Dialah 
Penyelamat yang dapat dipercaya, Ia hadir dan peduli, berkuasa melebihi kekuatan yang 
mengancam. Yesus menyertai kita dalam segala peristiwa hidup.  Ia melindungi kita, memberikan 
teguran atas kelemahan iman kita.  

Sebagai seorang Katolik, kita diajak untuk semakin mengenal pribadi Yesus dengan cara 
percaya dan benar-benar mengandalkan Dia. Ciri-ciri orang yang percaya dan mengandalkan Yesus 
ialah tenang, damai dan yakin, tidak ketakutan seperti para murid. Saat kita percaya kepada Yesus 
kita akan merasa yakin akan rencana-rencana Yesus di dalam hidup kita, dan kita menjadi lebih 
tenang dalam menghadapi permasalahan hidup kita. Selain itu sebagai murid Yesus, kita juga diajak 
untuk percaya kepada Yesus sumber keselamatan dengan selalu setia dan melakukan perintah-Nya.  

Disaat kita mengandalkan Yesus, memasrahkan segalanya dan percaya akan rencana-Nya, 
serta berusaha untuk melakukan hal baik seturut kehendak-Nya, pasti Yesus akan membantu 
meredakan taufan yang ada di dalam hidup kita. 

 

PENYAMPAIAN UNTUK ANAK 

1. Yesus Penyelamat yang dapat dipercaya : Yesus selalu hadir dan peduli dalam setiap peristiwa 
yang kita alami dan Yesus pasti menolong dan melindungi kita. Kita percaya penuh pada Yesus.  

2. Mengandalkan Dia: Mari kita mengenal pribadi Yesus, percaya dan mengandalkan Dia dalam 
setiap peristiwa yang kita alami. Ciri-ciri orang yang percaya dan mengandalkan Yesus adalah 
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tenang, damai dan yakin bahwa hidupnya di tangan Tuhan. Tuhan menjadi tumpuan dan 
andalan hidupnya.  

3. Yesus Sumber Keselamatan: Percaya pada Yesus sebagai satu-satunya sumber keselamatan 
dengan mejadi murid yang  setia kepada-Nya, selalu mengikuti perintah-Nya, dan dekat kepada-
Nya.  
  

LAGU TEMA :  
With Christ in the Vessel 
Kudayung-dayung 
 

AYAT HAFALAN : 
Kelas kecil 
 Markus 4: 41b 
“Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danaupun taat kepada-Nya?” 
 
Kelas Besar  
Markus 4: 41 
Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain “Siapa gerangan orang ini, 
sehingga angin dan danaupun taat kepada-Nya?” 
 

AKTIVITAS (Membuat Origami Perahu) 
Bahan : Kertas Lipat, Kertas HVS (sesuaikan dengan ukuran kertas lipat), alat tulis. 
Cara membuat :  

1. Lipat kertas sesuai dengan Langkah-langkah dalam gambar.  
2. Tempelkan kertas segitia dan tulis YESUS  GURU DAN ANDALANKU dan tulis ayat emas 

(Mrk 4 : 41 b) 
 
 

 

 

Hasil jadi 
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PERUTUSAN  
Aku rajin berdoa  untuk orang-orang yang sakit, khususnya yang tepapar Covid 19 dan agar pandemi 
ini segera berakhir 
 

PROGRAM DUA MENIT AJARAN IMAN (no 37) 
Apa yang dipercaya umat Katolik tentang kehadiran Kristus dalam ekaristi? 
Ekaristi adalah Tubuh dan Darah Kristus, nyata dan secara hakiki hadir dalam rupa roti dan anggur, 
yang melaluinya kita diberi makan dalam iman dan dibawa ke dalam persatuan yang intim dengan 
Tuhan. 

 
LAGU PENUTUP  
Nyender ning sisine sapa? 
 
DOA PENUTUP 
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 LAMPIRAN ALAT PERAGA CERITA 

1  
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LAMPIRAN LEMBAR KERJA 
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MULAI DENGAN HURUF ”T” 
 Lengkapilah ayat-ayat  di bawah ini  dan masukkan ke dalam kotak! Bila jawabanmu benar maka 

pada kotak yang berwana akan terbaca jawaban pertanyaan di bawah ini!  

 

                        

                        
                        

                        

                        
                        

                        
                        

                        
1. Mengapa kamu …………….percaya? 

2. Diam! …………..! 

3. Pada waktu itu Yesus sedang ……………….di buritan di sebuah tilam 

4. Mengapa kamu begitu …………? 

5.  Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah …………. 

6. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain: "Siapa gerangan orang ini, 

sehingga angin dan danaupun ……………… kepada-Nya?" 

7. Lalu mengamuklah …………………… yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke 

dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. 

8. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka: "Marilah kita 

ber……………….. ke seberang." 

9.  Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi ………………… sekali. 

 

    T I D A K           

      T E N A N G L A H 

      T I D U R         

        T A K U T       

      T I L A M         

        T A A T         

T A U F A N             

  T O L A K             

    T E D U H           
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PERTEMUAN III 

YESUS, GURU DAN MESIAS 

TUJUAN  

Agar anak-anak mengerti arti Mesias yang diajarkan Yesus 

 

KATA PENGANTAR  

LAGU PEMBUKA 

1. Selamat Pagi  

2. Gembira di Rumah Tuhan 

 

DOA PEMBUKA 

BACAAN INJIL  

Markus 8:27-35 

 

INTI PERISTIWA : 

• Yesus bertanya kepada para murid, “Menurut kata orang, siapakah Aku ini?” dan bertanya 

sekali lagi, “Tetapi katamu  siapakah Aku ini?” Petrus menjawab, “Engkau adalah Mesias.” 

• Yesus mengajarkan kepada mereka, bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak 

penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh 

dan bangkit sesudah tiga hari 

• Petrus menarik Yesus ke samping dan menegor Dia 

• Yesus memarahi Petrus, kata-Nya: "Enyahlah Iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang 

dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." 

• Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-murid-Nya dan berkata kepada 

mereka: "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul 

salibnya dan mengikut Aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan 

kehilangan nyawanya; tetapi barangsiapa kehilangan nyawanya karena Aku dan karena Injil, 

ia akan menyelamatkannya 

 

CERITA KITAB SUCI  (Metode Papan Flanel) 

• Yesus beserta murid-murid-Nya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di 

tengah jalan Ia bertanya kepada murid-murid-Nya, kata-Nya: "Kata orang, siapakah Aku ini?"  
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• Mereka menjawab, Yohanes Pembaptis, Elia, salah seorang nabi. Yesus bertanya  sekali lagi, 

“Tetapi apa katamu, siapakah Aku ini?”  Maka jawab Petrus: "Engkau adalah Mesias.” 

• Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun 

tentang Dia. 

• Yesus mengajarkan kepada mereka, bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak 

penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh 

dan bangkit sesudah tiga hari. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. 

• Yesus memarahi Petrus kata-Nya, “Enyahlah Iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang 

dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." 

• Kemudian Yesus memanggil  orang banyak dan para murid-Nya dan berkata, “Setiap orang 

yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut Aku.  

Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya; tetapi 

barangsiapa kehilangan nyawanya karena Aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya.” 
   

Pertanyaan pendalaman 

 Siapa saja yang berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi? (Yesus dan murid-

murid-Nya) 

 Apa yang ditanyakan Yesus kepada murid-murid-Nya? (Kata orang, siapakah Aku ini?) 

 Apa jawab para murid-Nya? (Yohanes Pembaptis,Elia, salah seorang nabi) 

  Apa yang ditanyakan Yesus kepada murid-murid-Nya sekali lagi? (Apa katamu, siapakah Aku 

ini?) 

 Apa jawaban Petrus? (Engkau adalah Mesias) 

 Apa yang Yesus ajarkan tentang Anak Manusia? (Anak Manusia harus menanggung banyak 

penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh 

dan bangkit sesudah tiga hari) 

 Apa yang dilakukan Petrus? (menarik ke samping dan menegur Yesus)  

 Apa yang dilakukan Yesus? (Yesus memarahi Petrus dengan berkata, “Enyahlah Iblis, sebab 

engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan 

manusia.”)   

 Apa yang dikatakan Yesus kepada orang banyak dan murid-murid-Nya? (Setiap orang yang 

mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya 1  dan mengikut Aku. 

Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya; tetapi 

barangsiapa kehilangan nyawanya karena Aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya.) 

 

 

 

https://alkitab.sabda.org/passage.php?passage=Mrk%208:27-35&tab=text#n1
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PENGAYAAN: 

 Pertanyaan Tuhan Yesus kepada murid-murid-Nya juga ditujukan bagi kita. “Siapakah Yesus bagi 

saya? Ada banyak sekali jawaban, menurut pengalaman pribadi kita.  

Dalam pandangan tradisional Yahudi, sebutan Mesias (Masiah, yang terurapi) menunjuk 

kepada Mesias sebagai tokoh akhir jaman  dengan pelbagai ciri raja, imam atau nabi. Karena itu, 

Mesias menurut Petrus adalah seorang yang kuat, gagah berani yang dapat melawan musuh dan 

menjadikan pahlawan yang membebaskan mereka dari  bangsa Romawi. Maka Ketika Yesus 

berkata, Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-

imam kepala dan ahli-ahli Taurat,  lalu dibunuh dan bangkit sesudah tiga hari, Petrus menegur Yesus.  

Padahal menurut Yesus, Mesias adalah harus menderita dulu, sengsara, wafat di salib, 

bangkit untuk menebus dosa manusia. Yesus memang penyelamat manusia, melalui jalan 

pelayanan. pengurbanan, penderitaan dan kematian.  Karena itu mengikut Yesus Sang Mesias bukan 

hanya  hafal kisah-Nya, tetap siapa yang mau mengikuti Yesus harus menyangkal dirinya,  memikul 

salib dan mengikut Yesus.   

Bagaimana cara kita menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Tuhan Yesus? 

Menyangkal diri berarti tidak mementingkan kesenangan diri sendiri, tidak larut dalam hal-hal 

berpusat pada kenyamanan diri sendiri, lebih mengutamakan melakukan perintah Tuhan. Misalnya,  

Lebih baik menolong ibu daripada bermain game, lebih baik berbagi  daripada berfoya-foya, dan 

lain-lain. Memikul Salib berarti bersedia menanggalkan manusia lama  dan hidup dalam kebenaran. 

Menanggung akibat tanpa mengeluh karena melakukan kebenaran.  Mengikut Yesus berarti terus 

menerus setia melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan.  

PENYAMPAIAN UNTUK ANAK 

Siapakah Yesus bagi saya?  

Pertanyaan Yesus kepada para murid juga ditujukan kepada kita semua yang mengenal Tuhan 

Yesus. Yesus sebagai sahabat, Yesus sebagai Guru, Yesus sebagai Tuhan dan banyak lagi. Anak-anak 

dapat mengungkapkan pengalamannya menurut jawaban mereka.  

Yesus adalah Mesias 

Pengertian Petrus tentang Mesias yang menjadi pahlawan yang membebaskan dari penjajah 

berbeda dengan Mesias menurut Yesus. Mesias adalah penyelamat yang menderita, wafat dan 

bangkit menebus dosa manusia. Mengikut Yesus Sang Mesias adalah dengan Menyangkal 

diri,memikul salib dan mengikut Yesus. 

Menyangkal Diri  

Penyangkalan diri berarti melepas kenyamanan diri sendiri untuk lebih mendekatkan diri pada 

Tuhan, membantu orang lain yang membutuhkan. Misalnya, lebih memilih berdoa dari pada 
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bermain game, lebih memilih membantu ibu daripada bermain (beri contoh-contoh nyata dalam 

kehidupan sehari-hari). 

Memikul Salib  

Rela berkorban untuk sesuatu yang benar, misalnya, lebih baik diolok-olok dari pada melanggar 

perintah Tuhan, belajar dengan tekun tanpa mengeluh. (beri contoh dalam kehidupan sehari-hari) 

Mengikut Yesus 

Setia dan taat pada ajaran Yesus. Berdoa, membaca Kitab Suci dan melakukan tindakan kasih. 

 

LAGU TEMA 

Yesus Tuhanku  

Mengikut Yesus 

 

AYAT HAFALAN 

• Kelas kecil 

Markus 8:29b  

“Maka jawab Petrus: "Engkau adalah Mesias!.” 

• Kelas besar 

Markus 8:34b  

“Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan 
mengikut Aku..” 
 

AKTIVITAS 

• Kelas kecil  

Buat 11 bentuk hati yang sama. Susun menjadi bentuk salib 

Tulis huruf M E S I A S  dari atas ke bawah dan 

 huruf Y E S U S. Dari kiri ke kanan.  

Hati yang paling bawah ditulis alamat ayat emas.  

 

 

 

 

• Kelas Besar  (lihat lampiran) 

Buat bentuk hati yang sama sebanyak 8 buah. Susun menjadi 

bentuk salib. Tulis ayat emas pada masing-masing hati.  
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PERUTUSAN 

Aku membantu papa/mama merapikan sandal dan sepatu di tempatnya. 

 

PROGRAM 2 MENIT AJARAN IMAN No 21 

Mengapa Yesus wafat di kayu salib? 

Kristus dengan bebas menerima kematian di kayu salib untuk menanggung kesalahan seluruh dunia. 

Dengan menjadikan diri-Nya sebagai korban unutk dosa, Ia mendamaikan semua orang kepada 

Allah melalui kasih dan kepatuhan-Nya yang sempurna.   

LAGU PENUTUP 

Suka Cita bertemu Yesus 

DOA PENUTUP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERI BKSN BIAK 2021 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

23 
Komisi Anak Keuskupan Surabaya 

LAMPIRAN ALAT PERAGA 

 

 

 

 

 

 

 

Markus 8 : 27 – 28                                                                    Markus 8 : 29  

 

 

 

 

 

 

 

Markus 8 : 29                                                                            Markus 8 : 30-32a 

 

 

 

 

 

 

 

Markus 8 : 32b-33                                                                    Markus 8 : 34 - 35 
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LAMPIRAN AKTIVITAS 

Kelas Besar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hasil jadi.  

 

 

 

 

 

Markus 8 

35 
ia 

harus 

Memikul 

salibnya 

 

Menyangkal 

dirinya 

dan 

mengikut 

Aku 

Setiap orang 

yang 

mengikut Aku 
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PERTEMUAN IV 

YESUS, GURU YANG MELAYANI 

TUJUAN  

Agar anak-anak meneladan Yesus dalam hal melayani dan berkurban  

 

KATA PENGANTAR  

LAGU PEMBUKA 
1. Dia yang Terhebat 

2. Yesus Kupanggil 

 

DOA PEMBUKA 

BACAAN KITAB SUCI  
Markus 10:35-45  
 
INTI PERISTIWA 

• Dalam perjalanan ke Yerusalem bersama murid-murid, Yakobus dan Yohanes mendekati 
Yesus dan berkata untuk meminta kedudukan di sebelah kanan dan kiri Yesus 

• Yesus menjawab: Hal duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus bukanlah hak-Nya untuk 
memberikan, tetapi itu diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu disediakan 

• Yesus memanggil murid-murid-Nya dan berkata, “Tidaklah demikian di antara kamu 
Barangsiapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan 
barangsiapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba 
untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk 
melayani dan untuk memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak orang." 

 

 

CERITA KITAB SUCI (Metode Gambar Tancap) 

• Yakobus dan Yohanes meminta kepada Yesus  untuk mengabulkan permintaan (ambisi) 
mereka yaitu, duduk di dalam kemuliaan bersama Yesus kelak. 

• Yesus menanggapi dan menjawab permintaan Yakobus dan Yohanes dengan penuh hikmat. 
“Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus 
Kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus Kuterima?”  

• Kesepuluh murid yang lain marah kepada Yakobus dan Yohanes karena hasrat mereka untuk 
memiliki kedudukan dan kekuasaan bersama Yesus 

• Yesus memanggil dan menjelaskan kepada mereka (semua murid) bahwa barangsiapa ingin 
menjadi besar diantara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan bagi semuanya.  
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• Yesus mengatakan, bahwa Anak Manusia datang ke dunia bukan untuk dilayani melainkan 
untuk melayani dan untuk memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak orang. 

 
Pertanyaan pendalaman 

1. Siapa murid Yesus yang diceritakan dalam bacaan hari ini? (Yakobus dan Yohanes) 

2. Apa yang diminta Yakobus dan Yohanes kepada Yesus? (duduk dalam kemuliaan bersama 

Yesus, yang seorang disebelah kiri dan seorang disebelah kanan) 

3. Bagaimana reaksi Yesus mendengar permintaan Yakobus dan Yohanes? (Yesus balik 

bertanya tentang permintaan mereka dan mengatakan bahwa hal duduk di sebelah kanan 

dan kiri Yesus akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan) 

4. Sebutkan 2 hal  kepemimpinan atau kekuasaan seperti apa yang dikehendaki Yesus! 

(pemimpin yang mau melayani, menjadi pelayan dan hamba untuk semuanya, dan 

memberikan diri atau berkorban bagi banyak orang) 

5. Sebutkan 2 contoh melayani yang dapat kamu lakukan di dalam lingkungan keluarga! (beri 

kesempatan anak-anak untuk bebas menjawab) 

 
PENGAYAAN  

Dua orang bersaudara yaitu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus, datang kepada 
Yesus dan berkata "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami!" 
Peristiwa ini terjadi saat Yesus sedang mempersiapkan diri memasuki penderitaan-Nya (bacaan 
sebelumnya, Pemberitahuan tentang penderitaan Yesus). Bukannya turut merasakan penderitaan 
Gurunya, Yakobus dan Yohanes justru memikirkan kepentingan sendiri. 

Jawab Yesus kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki Aku perbuat bagimu?". Mereka menjawab 
"Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu 
dan yang seorang di sebelah kiri-Mu." Menjawab permintaan mereka Yesus menjelaskan bahwa 
mereka tidak mengerti apa yang mereka minta, karena kemuliaan itu diberikan dengan meminum cawan 

yang diminum Yesus dan menerima baptisan Yesus. Meminum cawan berarti menerima salib dan 
menerima baptisan berarti taat dan setia melaksanakan kehendak Bapa. Sepertinya pemahaman 
duduk di sebelah Yesus bagi Yakobus dan Yohanes dimaksudkan sebagai kuasa. Dimata dunia 
seorang Guru dan Pemimpin merupakan posisi terhormat, punya kekuasaan, dinomorsatukan di 
dalam segala hal dan jelas sangat berbeda dengan yang dikehendaki Yesus. 

Pertengkaran di antara dua belas murid juga terjadi ketika mereka mempertanyakan siapa yang 
terbesar di antara mereka (Mrk 9:33-37). Ada persaingan di antara mereka untuk kedudukan dan 
siapa yang terbesar. Yesus meluruskan pemahaman keliru itu dengan berkata “Barangsiapa ingin 
menjadi besar diantara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barangsiapa ingin menjadi 
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terkemuka diantara kamu, hendaklah ia menjadi hamba bagi semuanya. Murid-murid diberi teladan 
menjadi hamba dan pelayan bagi semua untuk menjadi yang besar dan terkemuka, tidak seperti 
yang mereka dan dunia pikirkan. Kedudukan dalam kemuliaan adalah hak Bapa di surga untuk 
memberikan kepada siapa itu telah disediakan (Mat 20:23). 

Yesus sendiri telah memberi teladan dalam hidupnya  dengan menjadi Guru yang melayani dan 
mengorbankan diri untuk keselamatan manusia. Bahkan di saat-saat terakhir di duniapun Yesus 
yang adalah Guru dan Tuhan membasuh kaki murid-murid-Nya sebagai teladan untuk saling 
melayani (Yoh 13:14-15). Yesus tidak menghendaki pemimpin yang semena-mena, sebaliknya Ia 
menghendaki seorang pemimpin yang tidak mencari hormat dari manusia, melainkan dari Allah 
semata. 

Dari peristiwa permintaan Yohanes dan Yakobus  terdapat beberapa hal yang dapat kita pelajari 

adalah mengenali dengan taat dan setia pada  kehendak Bapa, tidak berfokus pada diri sendiri.  

Bersyukur dan rendah hati, tidak mencari kehormatan dan kedudukan terpenting. Menjadikan 

Yesus sebagai teladan dan Guru yang melayani.  

PENYAMPAIAN PADA ANAK 

• Kehendak Bapa: Taat dan setia pada kehendakNya, tidak mementingkan diri sendiri. 

• Bersyukur: Menerima dengan penuh syukur atas pemberian Tuhan. Tidak memperebutkan 

yang  terbesar, terpenting dan terhormat. Tetapi rendah hati dan rela berkurban.  

• Yesus adalah Guru dalam melayani : Bersedia melayani dengan tulus dengan meneladan 

Yesus dalam melayani orang-orang yang membutuhkan pertolongan tanpa membeda-

bedakan. Yesus datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani dan menjadi tebusan 

bagi banyak orang.  Mari kita melayani dengan tulus, sepenuh hati dan penuh sukacita.  

  

LAGU TEMA  

Kakek-Nenek 

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

 

AYAT HAFALAN 

• Kelas kecil 

Markus 10:43b   

Barangsiapa ingin menjadi besar di antara 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. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QCkuDOpoakk
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AKTIVITAS 

Kelas Kecil  

 
1. Sediakan 1 buah gantungan baju, pita kertas.  

Menjiplak telapak tangan  anak sendiri, kemudian gunting 5 lembar/lebih. Buatlah satu bentuk 

hati unutk menulis alamat ayat emas. Tulislah apa yang adik-adik  dapat lakukan untuk 

melayani, membantu orang lain. Arahkan untukk melayani di rumah, membantu pekerjaan di 

rumah, membantu ayah dan ibu, saudara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Gambar Tempel  

Menempel gambar aktivitas melayani 

Potong gambar-gambar perbuatan melayani  

Potong gambar kotak kosong 

Anak memilih gambar mana yang menjadi 

 niat untukk dilakukan 

Rekatkan gambar pada  kotak kosong, seperti pada 

gambar di samping.  

 

 

 

 

• Kelas besar 

1. Seperti aktivitas 1 kelas kecil, tetapi jumlah gambar tangan disesuaikan dengan 

jumlah penggalan ayat emas.  

2. Game Bingo dengan ayat Kitab Suci atau mengisi TTS 

Persiapan games bingo Sekolah Minggu  
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Pembina memilih 12 kata yg terdapat dalam bacaan (3 paling akhir bisa dipakai untuk 
mengecoh) 
Adik-adik membuat gambar 9 kotak (seperti permainan bingo) 
Adik-adik memilih 9 dari 12 kata yang telah dipilih oleh pembina, bebas diacak. Lalu 
adik-adik menuliskan 9 kata tersebut ke dalam kotak yg telah ditulis 
Pendamping membacakan bacaan Kitab Suci secara perlahan, bila ada kata yang 
disebut, adik-adik mencoret kata-kata yang ditulisnya 

 Bila kotak sudah tercoret, segaris atau diagonal maka adik-adik boleh angkat tangan 
dan meneriakkan BINGO. Yang paling banyak meneriakkan Bingo adalah 
pemenangnya.  

 

PERUTUSAN 
Aku membantu ibu menjaga adik atau merapikan meja belajar 

 

PROGRAM 2 MENIT AJARAN IMAN no 18 

Mengapa Tuhan menjadi manusia? 

Kredo Nicea : “ Bagi kita manusia dan demi keselamatan kita, Dia turun dari surga.” 

Tuhan sangat mengasihi kita sehingga Dia mengutus Putra-Nya Yesus untuk mendamaikan kita 

dengan diri-Nya, untuk mengajar kita bagaimana hidup dan berbagi kehidupan-Nya dengan kita 

untuk hidup abadi bersama-Nya.  

 

LAGU PENUTUP 

Bapa Terima Kasih 

DOA PENUTUP 

 

Alat Peraga : Gambar Tancap 

Gunting gambar kemudian beri sumpit atau lidi pada bagian belakang  

Ditancapkan pada dos/spon bunga/ stereofoam 

Masing-masing di gerak-gerakkan  sambil bercerita 
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LAMPIRAN ALAT PERAGA 
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LAMPIRAN AKTIVITAS KELAS KECIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN LAGU 
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LAMPIRAN LAGU-LAGU 

PERTEMUAN I 

Kasih Yesus mengalahkan segalanya 
 
Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus ku 
Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesus ku 
Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesus ku 
Kasih Yesus, Oooooo 
Kasih Yesus, mengalahakan segalanya..... 
Kasih Yesus, Oooooo 
Kasih Yesus, mengalahakan segalanya...... 
 
Yesus ku panggil 
Yesus ku panggil, Yesus ku undang 
Masuk dalam hati ku 
Yesus ku panggil, Yesus ku undang 
Masuk dalam hati ku 
Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku 
Sucikan, kuduskan semua dosaku 
 
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 2x 
Baca Kitab Suci doa tiap hari kalau mau tumbuh 
 
Read your Bible pray every day, pray every day, pray every day  
Read your Bible pray every day and you grow grow grow  
And you grow  grow grow 2x 
Read your Bible every day and you grow grow grow 
 
Dalam nama Yesus 
Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan 
Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan 
Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan 
Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan 
Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan 
Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan 
 
PERTEMUAN II 
 
Bertemu dalam Kasih-Nya 
Bertemu dalam kasih-Nya 
Berkumpul dalam  anugerah-Nya 
Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan 
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O.. saudaraku dan saudariku 
Tuhan cinta dan mengasihimu 
Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan 
 
Yesus itulah Satu-satunya 
Yesus itulah satu-satunya 
Penolongku yang sungguh 
Dia berjanji akan kembali 
Angkat kita semua  
Haleluya Puji Tuhan 3x 
Haleluya 
 
With Christ in the Vessel  
With Christ in the vessel we can smile at the storm  
Smile at the storm 2x 
With Christ in the vessel we can smile at the storm  
As we go sailing home 
Sailing sailing home 2x 
With Christ in the vessel we can smile at the storm  
As we go sailing home 
 

KUDAYUNG-DAYUNG  
Kudayung-dayung perahuku Menuju ke seb'rang  
Melewati angin ribut dan gelombang yang besar 
Tapi perahuku tak pernah oleng 
Kar'na kuundang Yesus masuk kedalam p'rahuku 
Hingga ku selamat sampai di seb'rang 
 

NYENDER NING SISINE SOPO 
Nyender ning sisine sopo 
Nyender ning Gusti Yesus 
Nyender ning sisine sopo 
Nyender ning Gusti Yesus 
Nyender 4x 
Nyender ning sisine sopo 
Nyender 4x 
Nyender ning Gusti Yesus 
 
PERTEMUAN III 
 
SELAMAT PAGI  

Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus  

Trimakasih Kau berkati aku  …. 2x 

Reff :  Pikiranku ucapanku perbuatanku  

Biarlah senangkan Mu,  

Yesus Tuhanku  
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GEMBIRA KE RUMAH TUHAN 

Ayo ayo ayo cepatlah  

Ayo ayo ayo jangan terlambat  

Ayo ayo ikutlah aku 

Reff :  Burung-burungpun bernyanyi  

 Shalalalala 

 Bunga-bungapun menari  

 Goyang kiri dan kanan 

 

 

 

O  SUKACITAKU 

O … Sukacitaku parampampam 

Karna ku jumpa Yesusku 

O… sukacitaku parampam pam 

Kutemukan Juru Slamat 

Dia mengasihi aku  

Bahkan mati bagiku 

Sukacitaku kini penuh 

PadaNya kuberharap 

Pada Yesus Allah yang hidup 

Pada-Nya ku berserah  

Yesus sumber kehidupanku 

Uuuu aaaa uuuu aaaa 

 

YESUS TUHANKU (PS no 539) 

Yesus Tuhanku Sang Mesias 

Yang dinantikan umat Allah      2x 

 Datanglah kini pada kami  

 Dan tinggallah di tengah kami… 2x  

 

MENGIKUT YESUS  

Mengikut Yesus keputusanku 3x 

Ku tak ingkar 2x 

 

Walau sendiri kuikut Yesus 3x 

Ku tak ingkar 2x 
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PERTEMUAN IV 

Hallo, Hello, Olla 
 
Hallo-hallo, Hello-hello, Olla-Olla 
Apa kabarmu? 
Cuw…cuw…cuw… 
Hallo-hallo, Hello-hello, Olla-Olla 
Apa kabarmu? 
  
Semuanya senang, Semua bersuka 
Sebab slalu ada Yesus 
Jangan kamu sedih, jangan kamu susah 
Sebab Yesus besertamu 
 

Dia yang Terhebat 

Seindah-indahnya pelangi secerah-cerahnya mentari 
Seterang-terangnya rembulan lebih indah Tuhan Yesusku 
Sedalam-dalamnya lautan seluas-luasnya samudera 
Setinggi-tingginya langit biru lebih indah Tuhan Yesusku 
Reff :  
Dia yang terbaik. Dia yang terindah 
Dialah Yesusku Dialah Tuhanku 
Dia yang terhebat Dia yang terkuat 
Dialah Yesusku Juru Selamatku 
 

Kakek-Nenek 
 
Kakek-Kakek, nenek-nenek 
Tante-tante, om-om 
 
Pemudanya-pemudinya,  
dan smua anak sekolah minggu 
 
Kita sama-sama 2x  2x 
Kita sama melayani Tuhan 
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