
Kepada orangtua dan anak-anak terkasih,

 adalah buku renungan khusus yang ditulis untuk para 
orangtua dan anak-anak.

Untuk menikmati buku ini, kami menyarankan empat langkah yang 
menyenangkan dan mudah sebagai berikut:

Langkah pertama: Sisihkan waktu setiap minggu untuk bersama-sama 
membaca bagian Alkitab dan renungan yang tersedia.

Langkah kedua: Sangatlah penting menjadikan firman Tuhan sebagai 
bagian dari hidup Anda. Ayat Hafalanku akan membantu Anda 
untuk menghafalkan ayat Alkitab lewat aktivitas yang sederhana dan 
menyenangkan.

Langkah ketiga:  Cara yang luar biasa untuk memperkuat pelajaran renungan 
adalah dengan mendorong anak Anda melakukan permainan atau aktivitas 
sederhana di bagian Cobalah. Tersedia instruksi bagi orangtua untuk 
membimbing anak dalam melakukan aktivitas tersebut.

Langkah keempat: Mari Bahas membantu orangtua dan anak memberikan 
respons yang sesuai terhadap pelajaran yang dipelajari. Luangkanlah waktu 
untuk menceritakannya kepada Allah melalui doa.

Allah menghendaki anak-anak-Nya memberikan respons atas 
kasih-Nya dengan mengenal Dia. Kami berharap buku ini 
menumbuhkan kerinduan dalam diri Anda untuk semakin 

mengasihi Allah dan sesama.
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1Bab 

Yesus berkata, “Biarkanlah anak-anak itu . . .  datang kepada-Ku.” —Matius 19:14

Datanglah  
kepada Yesus



6

Datanglah Kepada Yesus
Beberapa orangtua melihat betapa Yesus mengasihi banyak orang. 
Mereka membawa anak-anak yang mereka kasihi kepada-Nya dan 
berharap Yesus akan mendoakan anak-anak itu. Namun, murid-murid-
Nya ingin menjaga Yesus yang sudah sangat kelelahan. Mereka berpikir 
anak-anak itu akan mengganggu Yesus. Murid-murid Yesus itu salah! 
Yesus mengasihi anak-anak. Dia menyambut semua anak itu dengan 
senang. Yesus mengasihimu! Dia mau meluangkan waktu denganmu dan 
menjadi temanmu. Apakah kamu mau menjadi teman-Nya?

Bacalah Matius 19:13-15
“Parents Who Pray” dari ODB, 12 Nov 2003
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Ayat Hafalanku 

Y    sus   berkata: “Bi    rkanlah   

a     ak-ana    itu  .  .  .  da    ang   

kepa    a-Ku."   

—Matius  19:14

Petunjuk:
Ada huruf yang hilang dalam 
kalimat di atas. Dapatkah kamu 
menebak huruf yang hilang itu?

Cobalah!

Mencari Jalan
Papa atau mama ingin 

memelukku. Namun pertama-
tama aku harus berjalan 
ke tempat mereka tanpa 

menginjak lantai. Aku dapat 
memakai dua lembar kertas 
untuk menolongku. Apa yang 

harus kulakukan?

Sasaran Pelajaran
Bantulah anak Anda untuk mengetahui 

betapa Allah mengasihi kita, pertama-tama 
kita harus datang kepada-Nya.

Kita yakin bahwa ketika berjalan ke 
arah-Nya, Dia akan menolong kita 

untuk sampai kepada-Nya. 

Mari Bahas:
Ceritakan kepada anak Anda tentang 

bagaimana Anda sendiri datang kepada 
Yesus untuk mendapatkan penghiburan, 

bimbingan, dan perlindungan dalam hidup 
Anda. Diskusikan dengan anak Anda 
bagaimana ia dapat berbicara dengan 

Yesus sebagai teman  
untuk menceritakan ketakutannya, 

meminta pertolongan dan 
perlindungan, serta berterima 

kasih kepada-Nya.
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Belajar Lebih Banyak Tentang Allah
Pada waktu Yesus berumur 12 tahun, orangtua Yesus membawa-Nya ke 
bait Allah. Yesus bertemu dengan orang-orang yang memahami firman 
Tuhan. Dia ingin belajar lebih banyak tentang Allah. Dia mendengarkan, 
berdiskusi dengan mereka dan bertanya tentang banyak hal. Yesus 
bertumbuh dewasa dan melakukan apa yang benar, sesuai dengan 
firman Tuhan. Maukah kamu mengenal Allah? Bacalah firman-Nya dan 
bicaralah dengan seseorang yang mengenal Dia!

Bacalah Lukas 2:41-52
“Wise Counsel” dari ODB, 13 Jan 2003 
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      makin bertambah         

    dan bertambah        serta 

        oleh Allah dan 

              disukai oleh    

Bertumbuh Tinggi
Aku ingin menanam kacang hijau. 

Apa yang harus kulakukan? 
Susunlah langkah-langkah ini 
untuk mengetahuinya! Berilah 

nomor sesuai urutan yang benar!   
 Mengukur tinggi tanaman 
setelah dua minggu bertumbuh.

Menabur biji-biji kacang hijau 
di atas kapas. 

 Menaruh wadah dekat jendela 
yang terkena sinar matahari.

 Menyiram tanaman setiap hari.
 Menaruh kapas yang dibasahi 
dalam wadah.

Sasaran Pelajaran
Tanaman memerlukan sinar matahari 

untuk bertumbuh indah, demikian juga kita 
memerlukan terang agar dapat melakukan hal 
yang benar. Firman Tuhan adalah terang itu.

Untuk bertumbuh menjadi orang yang 
menyenangkan hati Allah, kita perlu 

mendengarkan firman-Nya.

Mari Bahas:
Adakah seseorang yang bisa 

mengajarimu mengenal Allah lebih 
dalam lagi? Apa yang ingin kamu 

tanyakan padanya?

Yesus mengenalmu. Dia juga ingin 
kamu mengenal-Nya!

Lukas 2:52 BIS

besar 

bijaksanaYesus
dikasihi

manusia 

Petunjuk:  
Cocokkan tiap gambar di atas dengan kata-
kata di bawah ini.

Ayat Hafalanku

Cobalah:

Bacalah Lukas 2:41-52
“Wise Counsel” dari ODB, 13 Jan 2003 
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Jadilah Teladan yang Baik
Apakah kamu tahu siapa yang ingin kamu teladani? Teladanilah orang 
yang melakukan kebenaran dan kebaikan. Paulus adalah teladan yang 
baik bagi banyak orang Kristen. Ia mengikut Yesus dan 
melakukan apa yang Yesus lakukan. Allah ingin 
agar kita menjadi teladan yang baik juga. 
Dia ingin agar kita melakukan kebaikan 
seperti yang Yesus lakukan. Ketika orang 
lain mulai mengikuti teladan kita, mereka 
akan mengikuti Yesus.

Bacalah 1 Tesalonika 1:4-10
“Models for Imitation” dari ODB, 9 Feb 2001



3pengikut 
Kristus.

4aku 
juga

2Jadilah 
pengikutku, 

1menjadi 5sama 
seperti 

Tuliskan kata-kata ini sesuai 
dengan nomor baris yang tepat di 
bawah ini.
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Sasaran Pelajaran
Seorang yang percaya tidak hanya mengikuti 

Yesus, tetapi ia juga menunjukkan kepada 
orang lain bagaimana cara mengikut Yesus. 

Orang lain melihat hidup kita. Jika kita 
mengikuti Yesus, mereka juga akan ingin 

mengenal dan mengikuti Yesus.

Cobalah aktivitas tadi beberapa kali 
dan bantulah anak Anda belajar tentang 

pelajaran yang penting ini.

Mari Bahas:
Yesus menunjukkan kepada kita bagaimana 

kita harus bertingkah laku: Dia menaati 
Bapa-Nya. Dia melakukan apa yang benar 
di mata Allah. Dia mengasihi kita dan Dia 

memperhatikan kita.

Ketika kita melakukan yang Yesus lakukan, 
orang lain akan mengerti apa artinya  

mengikuti Dia.

Ikutilah Aku
Akan kutunjukkan bahwa aku 
adalah pengikut yang baik. 
Aku memilih satu pemimpin 

dan berbaris di belakangnya. 
Aku mengikuti apa pun yang 

dilakukan pemimpin itu, 
seperti melompat, berjalan, 

atau melangkahi benda-benda 
yang ada di ruangan. 

Lalu kami bertukar peran dan 
aku yang menjadi pemimpin.

Cobalah!Ayat Hafalanku

1 Korintus 11:1

2: _____________________________ 

5: ______________________________  

4: ___________________  1: _________

3: _______________________________



Warnailah!
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Jikalau kamu mengasihi Aku,  
kamu akan menuruti segala 
perintah-Ku. —Yohanes 14:15




