HARI MINGGU BIASA V
Tema
Tujuan
Sarana

:
:
:

Yesus menunjukkan cinta-Nya melalui perbuatan
Anak dapat menunjukkan kasih lewat perbuatan nyata
Kartu ucapan, sekotak permen, coklat atau setangkai bunga
(atau sesuatu yang biasa digunakan untuk menyatakan cinta)

Lagu Pembukaan : Kasih Yesus Manis dan Indah (HPN 19)
Doa Pembukaan :
Tuhan Yesus Kristus, terima kasih, karena Engkau telah menyatakan cinta-Mu yang begitu
besar hingga rela mati disalib. Bantulah kami, agar dapat mencintai Engkau dalam diri
orang-orang yang ada di sekitar kami. Amin.
Bacaan Kitab Suci : Markus 1:29-39
1:29 Sekeluarnya dari rumah ibadat itu Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke
rumah Simon dan Andreas.
1:30 Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan
keadaannya kepada Yesus.
1:31 Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya Ia membangunkan
dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka.
1:32 Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang
yang menderita sakit dan yang kerasukan setan.
1:33 Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu.
1:34 Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan
mengusir banyak setan; Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka
mengenal Dia.
1:35 Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Ia bangun dan pergi ke luar. Ia pergi ke
tempat yang sunyi dan berdoa di sana.
1:36 Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Dia;
1:37 waktu menemukan Dia mereka berkata: “Semua orang mencari Engkau.”
1:38 Jawab-Nya: “Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya
di sana juga Aku memberitakan Injil, karena untuk itu Aku telah datang.”
1:39 Lalu pergilah Ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah
ibadat mereka dan mengusir setan-setan.
Pendalaman Materi :
Adik-adik, bunga dan hadiah sering digunakan orang untuk mengungkapkan rasa cinta.
Apakah kalian tahu cara yang lebih baik untuk menyatakan cinta kepada seseorang? (Beri
kesempatan kepada anak untuk menyampaikan pendapatnya).
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Ya, menunjukkan cinta dengan setiap hari berbuat kebaikan kepada orang yang dicintai
memang lebih baik. Ketika seseorang sakit, kunjungan dari seorang teman akan
membuatnya merasa lebih baik dari pada sejumlah obat. Ketika seseorang sedang sedih
atau mengalami kemalangan, senyuman dan sapaan yang bersahabat akan mengurangi
kesedihannya. Apakah kalian pernah melihat seseorang yang duduk seorang diri di sekolah
karena tidak mempunyai teman? Bila kalian menemani duduk dan berbicara dengannya,
ia akan merasa memiliki teman yang perduli padanya. Perbuatan baik sesederhana itupun
dapat berbicara lebih banyak dari pada sebuah hadiah.
Yesus selalu baik hati dan suka menolong orang-orang yang Ia temui. Pada suatu hari Yesus
berada di rumah Simon Petrus. Ibu mertua Petrus sedang berbaring di tempat tidurnya
karena demam. Yesus masuk ke dalam kamar itu. Ia membangunkannya dan ketika
menyentuhnya, seketika itu juga demamnya hilang. Kemudian malam itu juga banyak
orang membawa orang-orang sakit dan kerasukan setan, dan Yesus menyembuhkan
mereka. Kitab Suci menceritakan bahwa seluruh penduduk berkerumun di sekitar pintu
depan. Yesus menunjukkan belas kasih-Nya dengan peduli terhadap orang-orang yang
membutuhkan sentuhan-Nya agar sembuh.
Adik-adik, waktu kalian ingin menunjukkan rasa peduli kepada seseorang, ingatlah
bahwa wujud kepedulian itu bukan terbatas pada pemberian bunga atau hadiah. Kalian
dapat menunjukkan perbuatan baik kepadanya setiap hari, seperti yang Yesus lakukan.
Ayat Emas :
Jawab-Nya: “Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di
sana juga Aku memberitakan Injil, karena untuk itu Aku telah datang.” (Markus 1:38)
Aktivitas :
Pendamping dapat memilih aktivitas yang telah disediakan sesuai dengan usia anak, tingkat
kemampuan anak dan situasi setempat.
Perutusan Misioner :
Pendamping dapat membimbing anak supaya bisa merumuskan satu tindakan konkrit yang akan
dilakukan sepanjang minggu itu.
Contoh: Saya akan membuatkan minuman atau menyediakan santapan pagi bagi ayah,
ibu atau anggota keluarga lainnya.
Doa Penutup :
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menunjukkan kepada kami bagaimana seharusnya
kami saling mencintai. Bantulah kami, agar dapat meneladani-Mu dan menunjukkan
cinta kami dengan perbuatan-perbuatan baik kepada sesama. Amin.
Lagu Penutup : Kasih (HPN 48)
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MEWARNAI GAMBAR

Yesus dapat melakukan segala sesuatu
yang tidak seorang pun dapat melakukannya
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MENCARI AYAT
Di bawah ini ada perikop yang menceritakan mukjizat dan perbuatan baik Yesus kepada
manusia. Tetapi sumber dari perikop-perikop itu belum sesuai urutannya. Carilah
pasangan antara isi perikop (nomor) dengan sumber perikop itu (abjad). Jawaban ditulis
pada kota jawaban yang sudah disediakan. Selamat mencoba!

No.

ISI PERIKOP

Abjad

SUMBER

1.

Yesus menyembuhkan ibu mertua
Petrus

A

Matius 8:1-4

2.

Yesus meredakan angin ribut

B

Matius 4:1-11

3.

Yesus membangkitkan Lazarus

C

Matius 9:1-8

4.

Yesus menyembuhkan orang yang
kerasukan setan

D

Lukas 8:43-48

5.

Yesus menyembuhkan orang kusta

E

Markus 10:46-52

6.

Yesus mengalahkan maut

F

Matius 8:14-15

7.

Yesus menyembuhkan orang
lumpuh

G

Matius 8:23-27

8.

Yesus menyembuhkan wanita yang
menderita pendarahan

H

Yohanes 11:17-44

9.

Yesus tidak tergoda oleh iblis

I

Lukas 8:27-36

10.

Yesus menyembuhkan mata
Bartimeus

J

Matius 28:1-10

JAWABAN :

No.
Abjad

1

2

3

4

5

6

7

8

Jawaban :
1–F

2–G

3–H

4–I

5–A

6–J

7–C

8–D

9–B

10 – E
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DAFTAR PERBUATAN BAIK
Yesus telah mengajarkan kepada kita, bahwa perwujudan kasih kepada sesama itu tidak
terbatas pada pemberian bunga atau hadiah, tetapi dengan menunjukkan perbuatan baik
setiap hari.
Di bawah ini ada sebuah daftar perbuatan baik yang dapat kita lakukan kepada orangorang di sekitar kita. Sekarang mari kita isi daftar ini dengan perbuatan-perbuatan baik
itu.

No.

Dilakukan kepada

1.

Ayah

2.

Ibu

3.

Kakak/adik

4.

Teman

5.

Orang yang sakit

6.

Orang yang miskin

7.

Orang yang cacat

8.

Orang yang kesepian

9.

Orang yang
disingkirkan

10.

Orang yang diﬁtnah

Perbuatan baik yang direncanakan
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