MINGGU PASKAH VII
Tema
Tujuan
Sarana

:
:
:

Di dalam dunia, tetapi bukan dari dunia
Anak memahami bahwa kita dipanggil untuk terpisah dari dunia
Sebuah botol bening dengan tutupnya, air, minyak sayur,
pewarna makanan (Isilah 1/3 botol dengan air dan tambahkan
pewarna makanan secukupnya. Tambahkan minyak sayur sampai
2/3 bagian botol terisi)

Lagu Pembukaan : Mengikut Yesus (HPN 116)
Doa Pembukaan :
Allah Bapa kami yang mahabaik, syukur dan terima kasih, karena Engkau senantiasa
menjaga dan melindungi kami dari yang jahat. Bantulah kami, agar dapat memahami dan
melaksanakan kehendak-Mu. Amin.
Bacaan Kitab Suci : Yohanes 17:11-19
17:11 Dan Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia,
dan Aku datang kepada-Mu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu,
yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepada-Ku, supaya mereka menjadi satu sama
seperti Kita.
17:12 Selama Aku bersama mereka, Aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu
nama-Mu yang telah Engkau berikan kepada-Ku; Aku telah menjaga mereka dan tidak
ada seorangpun dari mereka yang binasa selain dari pada dia yang telah ditentukan untuk
binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam Kitab Suci.
17:13 Tetapi sekarang, Aku datang kepada-Mu dan Aku mengatakan semuanya ini
sementara Aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacita-Ku di dalam diri
mereka.
17:14 Aku telah memberikan ﬁrman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka,
karena mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia.
17:15 Aku tidak meminta, supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya
Engkau melindungi mereka dari pada yang jahat.
17:16 Mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia.
17:17 Kuduskanlah mereka dalam kebenaran; ﬁrman-Mu adalah kebenaran.
17:18 Sama seperti Engkau telah mengutus Aku ke dalam dunia, demikian pula Aku telah
mengutus mereka ke dalam dunia;
17:19 dan Aku menguduskan diri-Ku bagi mereka, supaya merekapun dikuduskan dalam
kebenaran
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Pendalaman Materi :
Adik-adik, lihat, ada dua benda di dalam botol ini. Dapatkah kalian menebaknya? Ya, air
berwarna dan minyak. Kita lihat bahwa minyak dan air dalam botol ini keduanya terpisah
satu sama lain. Sekarang perhatikan, apa yang akan terjadi jika kakak kocok botol ini? Ya,
air dan minyak tampak menyatu.
Apakah minyak dan air ini benar-benar menyatu? Mari kita biarkan sebentar botol ini.
Lihat, apa yang terjadi? Air dan minyak telah terpisah lagi. Ini menunjukkan kepada kita,
jika keduanya kita satukan, mereka sebenarnya tidak mungkin dapat bersatu. Botol ini
menjadi gambaran yang bagus untuk menunjukkan apa yang Yesus ingin kita lakukan di
dunia ini.
Sebelum Yesus wafat, Ia berdoa untuk murid-murid-Nya. Ia berdoa agar mereka yang
hidup di dunia ini tidak menjadi bagian dari dunia. Ia ingin agar mereka yang telah
menerima talenta dari-Nya memberikan warna lain bagi dunia, sama seperti air yang
menambahkan warna pada minyak. Tetapi seperti air yang tidak pernah bersatu dengan
minyak, demikian juga Yesus tidak ingin mereka dinodai oleh dunia. Ia ingin mereka
tetap menjadi orang yang diciptakan dan milik Tuhan. Ia ingin mereka mengenal kasihNya dan membagikannya kepada yang lain.
Adik-adik, doa Yesus itu juga untuk kita. Ia mengatakan, sama seperti Bapa yang telah
mengirim-Nya ke dalam dunia, demikian juga Yesus mengirim kita ke dalam dunia. Kita
harus hidup di dunia ini, tetapi Yesus telah memanggil kita untuk terpisah dari dunia. Sama
seperti air berwarna ini yang terpisah dari minyak, demikian juga Yesus ingin agar kita
terpisah dari dunia. Artinya, kita mesti terpisah dari dunia yang jahat, berani menentang
dunia yang keras, jahat dan dosa. Kita harus hidup kudus sebab Allah itu kudus.
Ayat Emas :
”Aku tidak meminta, supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau
melindungi mereka dari pada yang jahat.” (Yohanes 17:15)
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 menolak ajakan teman untuk melakukan hal yang tidak baik,
sekalipun itu menyenangkan untuk sesaat (misalnya menyontek, dan bersekongkol untuk
berbohong).
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Doa Penutup :
Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami agar memisahkan diri dari kejahatan
dunia. Bantulah kami, agar tetap setia pada panggilan-Mu itu. Amin.
Lagu Penutup : Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan (HPN 230)
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MEWARNAI GAMBAR

MEWARNAI GAMBAR

Mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia

Mereka bukan dari dunia,(Yohanes
sama seperti
Aku bukan dari dunia
17:16)
(Yohanes 17:16)
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MENGELOMPOKKAN TINDAKAN
Di bawah ini ada daftar tindakan yang termasuk kelompok “mengikuti Tuhan” dan
“mengikuti dunia”. Tandailah setiap tindakan itu masuk kelompok mana, dengan cara
memberi tanda cek/centang () pada kolom “mengikuti Tuhan” atau “mengikuti dunia”.
Selamat bekerja!

No.

Tindakan

1.

Patuh pada orang tua

2.

Mengasihi satu sama lain

3.

Menghabiskan waktu dengan
menonton TV sepanjang hari

4.

Menunda-nunda pekerjaan
rumah

5.

Menyontek waktu ulangan

6.

Membantu teman yang kesulitan
dalam pelajaran

7.

Memberi maaf kepada teman
yang bersalah

8.

Memberi jawaban kepada teman
saat ulangan

9.

Menganggu adik/kakak yang
sedang belajar

10.

Berani mengatakan yang benar
sekalipun ditinggalkan temanteman
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Mengikuti Tuhan

Mengikuti dunia
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MENCARI KATA
Persiapan :
- Anak-anak dibagi dalam beberapa kelompok. Jumlah anggota kelompok
diusahakan sama banyak.
- Setiap kelompok harus memilih pemimpin kelompok yang akan melaporkan hasil
kerja kelompok.
- Tugas setiap kelompok adalah mencari kata sesuai dengan yang diminta.

Carilah kata-kata yang mengandung unsur huruf-huruf di bawah ini!
Kata-kata itu harus kata yang menggambarkan tindakan mengikuti kehendak Tuhan dan
bukan mengikuti dunia. Masing-masing 10 kata.

No.
Contoh

T

U
Taat

H
Jujur

Tabah

A

N
Adil

Rendah hati

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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