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Pelita Untuk Kaki-Kaki Kecil
(Cerita-Cerita Alkitab Bagi Si Comel)

Kata Pengantar

Buku “Pelita Untuk Kaki-Kaki Kecil” berusaha menolong seorang 
anak mengambil langkah pertama untuk mencintai cerita-cerita 
Alkitab dalam Bahasa sederhana. Setiap cerita dalam buku ini 
bagai  pelita-pelita  gemilang  yang  dipilih  daripada  Alkitab. 
“Pelita  Untuk  Kaki-Kaki  Kecil”  bagai  sinaran  yang  menerangi 
kaki-kaki kecil untuk datang kepada Tuhan Yesus.

 Ceritakanlah kisah-kisah Alkitab awal-awal dalam keluarga 
ataupun di sekolah untuk membentuk iman kanak-kanak. Sering, 
kita mengasah kreativiti anak dalam muzik, ketajaman minda 
dengan pelbagai kemahiran kognitif, tetapi kita lupa bahawa 
asas hidup adalah firman Allah!

 Minda seorang anak masih terbuka untuk dibentuk oleh 
firman-Nya. Jangan pula kita tunggu sehingga minda kanak-
kanak sudah dipengaruhi oleh pelbagai arus dan ombak yang 
menghembus  di  Malaysia.  Biarlah  kanak-kanak  disuluh  oleh 
firman Allah dan cerita-cerita yang penuh ilham supaya kelak kita 
ada Daud yang boleh melawan Goliat.   

 Setiap cerita Alkitab yang menarik diselipkan satu ayat 
dari Alkitab Berita Baik yang diterbitkan oleh Pertubuhan Alkitab 
Malaysia agar kanak-kanak terdedah kepada Alkitab. Anak-anak 
juga boleh mewarni cerita-cerita Alkitab ini.

 Biarlah kita memberi “Pelita Untuk Kaki-Kaki  Kecil” kepada 
mereka sewaktu mereka masih kecil.   

Evelyn Tan Hwee Yong
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Yesus Telah Lahir
Malam itu sungguh dingin. Gembala-gembala sedang menjaga 
domba-domba di padang. Mereka mesti menjaga domba-domba 
agar tidak dibaham singa. Bolehkah kamu melihat gembala-
gembala? Di manakah domba-dombanya?

 Tiba-tiba langit menjadi sangat terang. Satu malaikat 
berdiri dekat dengan mereka dan berkata, “Jangan Takut.” 
Malam itu malaikat ada khabar yang sungguh baik dan 
gembira. “Pada hari ini di kota Daud telah lahir Penyelamat 
kamu, Kristus, Tuhan” (Lukas 1:11). Yesus ialah Anak Allah. 
Dia sudah dilahirkan oleh Maria pada malam ini.

 Malaikat itu memberitahu gembala-gembala bahawa 
mereka akan melihat bayi Yesus dibungkus dengan lampin. 
Dia berbaring di dalam palung di kandang. Tiba-tiba banyak 
malaikat datang. Cahaya yang sangat terang menyinari tempat 
itu. Gembala-gembala itu sungguh gembira dan berterima 
kasih kepada Allah.

Alkitab: Lukas 2:1-15

Saat Bercakap-cakap 
1.  Siapakah yang berada di padang?
2.  Apakah yang telah dikatakan oleh malaikat?
3.  Apakah dilakukan oleh gembala-gembala? 

Doa
Tuhan Yesus, aku gembira kerana Engkau, Anak 
Allah yang datang ke dunia ini.
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Gembala-Gembala Datang 
Ke Palung
Gembala-gembala itu berlari-lari ke kandang di mana Yesus 
dilahirkan pada malam itu.  “Mereka segera pergi, lalu 
menjumpai Maria, Yusuf, dan bayi yang sedang berbaring di 
dalam palung” (Lukas 2: 16). Mereka sangat gembira kerana 
semua yang dikatakan malaikat betul-betul terjadi.

 Mereka sujud menyembah kepada Tuhan Yesus. Mereka 
berterima kasih kerana Tuhan Yesus ialah Anak Allah. Ibunya 
bernama Maria. Bapa-Nya Allah. Itulah hari yang paling 
gembira bagi gembala-gembala. Mereka pun memberitahu 
semua orang tentang bayi yang dilihat mereka. 

Alkitab: Lukas 2:16-18 

Saat Bercakap-cakap 
1. Apakah gembala-gembala buat setelah 
 melihat bayi Yesus?
2. Siapakah bayi ini?
3. Siapakah Bapa Yesus?

Doa
Tuhan Yesus, bersama-sama dengan gembala-gembala 
aku bergembira, dan menyembah Engkau.
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Orang Majus Pergi 
Berjumpa Yesus
Binatang apakah ini? Ya, unta. 

     Orang majus telah pergi ke Yerusalem untuk melihat Anak 
Allah yang baru lahir. Mereka menunggang unta-unta mereka 
untuk pergi ke sana. Bagaimanakah mereka tahu tempat lahir 
Tuhan Yesus? Sebuah bintang terang telah diberikan oleh 
Allah. Mereka hanya perlu mengikut bintang itu. 

     Ketika tiba di Yerusalem, mereka bertanya, “Di manakah 
anak yang baru lahir itu, yang akan menjadi raja orang Yahudi? 
Kami nampak bintang-Nya terbit di sebelah timur, dan kami 
datang hendak menyembah Dia” (Matius 2:2). Apabila orang 
majus melihat bintang itu berhenti, mereka tahu seorang raja 
besar sudah lahir di tempat itu.

     Mereka begitu gembira lalu mereka sujud menyembah bayi 
Yesus di sana. 

Alkitab: Matius 2:1-12

Saat Bercakap-cakap 
1. Bagaimana orang majus tahu 
 tempat lahir Anak Allah?
2. Dengan apakah mereka pergi ke sana?
3. Mengapa mereka mahu pergi ke sana?  

Doa
Bapa di syurga, saya mahu menyembah 
Tuhan Yesus seperti orang majus. 
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Orang Majus Memberi 
Hadiah
Raja Herodes seorang raja yang jahat juga ingin tahu di mana 
Yesus dilahirkan seperti yang dikatakan nabi. Dia menyuruh 
orang Majus pergi mencari dan memberitahunya.

 Apabila orang Majus melihat bintang itu, mereka sangat 
gembira. Mereka masuk ke kandang dengan hadiah-hadiah 
mereka. Bayi Yesus ada bersama dengan ibunya, Maria. Wah! 
Bayi Yesus sungguh comel. Itulah Anak Allah yang dicari-cari 
oleh orang Majus. Mereka telah datang dari jauh-jauh untuk 
berdoa dan memberi hadiah kepada Tuhan Yesus. Mereka 
berdoa kepada bayi Yesus sebab Dia ialah Anak Allah. Dengan 
sukacita, mereka membuka hadiah-hadiah mereka untuk bayi 
Yesus.

 Tuhan Yesus dilahir di Betlehem seperti tertulis dalam kitab 
nabi. “Di kota Betlehem di negeri Yudea. Seorang nabi sudah 
menuliskan hal itu” (Matius 2:5). Orang Majus tidak pergi 
memberitahu Raja Herodes dan mengambil jalan lain untuk 
pulang.
 
Alkitab: Matius 2:5-11

Saat Bercakap-cakap 
1. Mengapakah orang Majus begitu gembira    
 bertemu dengan Yesus?
2. Mengapa mereka berdoa kepada Yesus?
3. Apakah yang dibawa oleh mereka kepada bayi 
 Yesus?

Doa
Tuhan Yesus, aku memberi diriku sebagai hadiah 
kepada-Mu.
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Simeon Bergembira 
Memeluk Bayi Yesus
Bolehkah kamu melihat orang tua dalam gambar ini? Siapakah 
yang digendungnya? Ya, bayi Yesus. Orang tua ini bernama 
Simeon. Dia telah menunggu seumur hidupnya untuk melihat 
Yesus. Dia sungguh gembira kerana akhirnya, Anak Allah 
sudah lahir. Dia tahu Anak Allah ini datang kerana Dia sayang 
akan manusia. 

 Wanita yang berdiri ini bernama Anna. Dia sangat tua dan 
sudah lama menunggu saat lahir bayi Yesus di dunia. Dia 
mengendung bayi Yesus sambil memuji Allah. Semakin besar 
Tuhan Yesus semakin pandailah Dia. “Demikianlah anak itu 
bertambah besar dan kuat. Dia sangat bijaksana dan Allah 
berkenan kepada-Nya” (Lukas 2: 40).

Alkitab: Lukas 2:25-40

Saat Bercakap-cakap 
1. Mengapakah Simeon dan Anna sangat  
 gembira?
2. Lamakah mereka menunggu untuk   
 melihat bayi Yesus?
3. Mengapakah bayi ini sungguh istimewa?

Doa
Allah Bapa, saya sungguh gembira kerana 
Engkau memberi aku bayi Yesus. Yesus 
sangat sayang akan manusia. Terima Kasih!
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Tuhan Yesus Pergi Ke 
Rumah Allah
Bayi Yesus membesar setiap hari. Sekarang dia boleh berjalan 
dan bercakap dengan sangat baik. Suatu hari Dia pergi ke 
Rumah Tuhan. Semua orang di sana guru pandai-pandai. Yesus 
mencerita banyak cerita tentang Allah. Semua orang sangat 
kagum kerana Dia masih kecil namun sangat pandai. Mereka 
masih tidak tahu bahawa budak ini Anak Allah. Dia datang dari 
syurga. Ajaran-Nya dari syurga juga.

     Ibu dan bapa Tuhan Yesus tidak tahu bahawa Dia berada 
dalam rumah Tuhan.  Ibu bapa Yesus pun datang mencari Dia. 
Mereka bertanya Yesus kenapa Dia ke Rumah Tuhan tanpa 
memberitahu mereka. Yesus menjawab, “Mengapa mencari 
Aku? Bukankah Aku harus di rumah Bapa-Ku?” (Lukas 2:49).

     Yesus datang ke Rumah Tuhan bukan untuk bermain-main 
tetapi mengajar kata-kata Allah!

 Alkitab: Lukas 2:40-52

Saat Bercakap-cakap 
1. Kenapakah semua orang kagum dengan 
 Yesus?
2. Siapakah Yesus?
3. Bermain-mainkah Yesus di Rumah Tuhan? 

Doa
Tuhan Yesus, saya ingin menjadi budak kecil 
seperti Engkau yang tahu banyak tentang Allah. 
Tolonglah saya membaca Alkitab.
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Yohanes Membaptis 
Tuhan Yesus
Tuhan Yesus sudah menjadi lelaki yang besar. Suatu hari Dia 
datang ke sungai Yordan untuk menemui Yohanes.

 Yohanes selalu menolong orang lain mengenal Tuhan Yesus. 
Sering, Yohanes membaptis banyak orang dan menyuruh 
mereka jangan berbuat jahat. Tuhan Yesus juga datang kepada 
Yohanes untuk dibaptis di sungai Yordan. Dia tidak pernah 
berbuat dosa tetapi Dia mahu dibaptis. Dia Anak Allah yang 
kudus.  

     Setelah Yesus dibaptis, Dia keluar dari air. Tiba-tiba langit 
terbuka, Roh Allah turun seperti burung merpati. Kemudian 
terdengar suara Allah berfirman, “Inilah Anak-Ku yang Aku 
kasihi. Dia menyenangkan hati-Ku” (Matius 3:17). Semua 
orang yang datang untuk baptis di sungai Yordan sangat hairan 
kerana inilah Anak Allah.

Alkitab: Matius 3:13-17

Saat Bercakap-cakap 
1.  Apakah yang terjadi sewaktu Yesus   
 dibaptis?
2.  Apakah yang dikatakan suara itu?
3.  Dari mana datangnya suara itu?

Doa
Tuhan Yesus, aku memuji Engkau kerana 
Engkau Anak Allah yang sempurna.
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Pergilah Engkau Iblis!
Tuhan Yesus tidak makan pagi, tengah hari dan malam selama 
empat puluh hari. Dia pergi ke tempat yang jauh-jauh untuk 
berdoa. Tuhan Yesus sedang bercakap kepada Bapa-Nya. Iblis 
datang dan bercakap dengan Tuhan Yesus. Iblis adalah musuh 
Allah. Dia ingin Tuhan Yesus berbuat sesuatu yang jahat.

 Iblis berkata kepada Yesus, “Tukarkan batu-batu ini 
menjadi roti.” Tuhan Yesus berkata, “Manusia hidup bukan dari 
roti tetapi kata-kata Allah.” Iblis berkata, “Terjunlah dari atas 
rumah yang tinggi kerana malaikat akan mengangkat Engkau!” 
Yesus berkata, “Allah tidak boleh diuji.” Iblis membimbing Yesus 
ke gunung tinggi dan berkata, “Semua kekayaan dalam kota 
kuberikan kepada Engkau kalau Engkau rela menyembahku.” 
Yesus menjawab, “Pergilah, hai Iblis! Di dalam Alkitab tertulis, 
‘Sembahlah Tuhan Allahmu dan abdikan diri kepada Dia 
sahaja!’” (Matius 4:10). 

Alkitab: Matius 4:1-11

Saat Bercakap-cakap 
1. Tuhan Yesus sedang bercakap kepada siapa?
2. Siapakah yang ingin Tuhan Yesus berbuat 
 sesuatu yang jahat?
3. Adakah Tuhan Yesus menurut suara yang jahat?

Doa
Tuhan Yesus, aku hanya mahu mendengar suara-Mu 
dan membaca Alkitab. Aku akan menyuruh iblis untuk 
pergi jauh-jauh kalau dia bercakap dengan saya.

2223



Hakcipta @ Upstream Publishing2223



Hakcipta @ Upstream Publishing

Tuhan Yesus Memilih 
Para Murid-Nya
Yesus memilih dua belas murid. “Kemudian Yesus pergi 
ke kawasan berbukit. Dia memanggil semua orang yang 
dikehendaki-Nya. Mereka datang” (Markus 3: 13).  Mereka 
akan mengikut Yesus ke mana sahaja Dia pergi. Dua belas 
murid ini akan menolong Yesus sewaktu Dia bekerja. Murid-
murid ini sayang akan Yesus. Mereka makan, tidur dan berdoa 
bersama Yesus. Mereka mendengar kepada-Nya. Mereka juga 
suka mendengar cerita Yesus. 

 Nama antara beberapa murid-murid ini ialah Petrus, 
Yohanes, Matius, Markus, Tomas dan Lukas. Mereka akan 
belajar mengajar kata-kata Allah daripada Tuhan Yesus. 
Mereka juga belajar mengusir iblis dan menolong orang. Dua 
belas murid yang dipilih oleh Yesus dipanggil rasul. 

Alkitab: Markus 3:13-19

Saat Bercakap-cakap 
1. Berapakah murid yang dipanggil Tuhan 
 Yesus untuk mengikut-Nya selalu?
2. Apakah yang dilakukan oleh mereka   
 sewaktu bersama Tuhan Yesus?
3. Berikan beberapa nama murid-murid   
 Tuhan Yesus.

Doa
Tuhan Yesus, jadikanlah aku murid-Mu. Aku 
mahu mengikut Engkau selalu.
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Tuhan Yesus Menukar Air 
Menjadi Wain
Suatu hari Tuhan Yesus berada di satu perkahwinan bersama 
dengan ibu-Nya di Kana, Galilea. Murid-murid Yesus juga 
dijemput ke sana. Di sana ada banyak makanan dan minuman. 
Banyak orang datang maka tidak cukup wain. Malulah kalau 
tidak cukup minuman dan ibu Yesus ingin Yesus menolong 
mereka. 

 Ibu Yesus berkata kepada Yesus, “Bolehkah kamu menolong 
mereka?” Tuhan Yesus menyuruh penolongnya membawa   
enam tempayan lalu Dia menyuruh mereka mengisinya 
dengan air. Yesus menukarkan air itu menjadi wain. Semua 
orang begitu gembira kerana itu wain yang paling bagus.

 “Itulah mukjizat pertama yang dilakukan oleh Yesus di 
Kana di negeri Galilea. Dia menyatakan kemuliaan-Nya dan 
pengikut-pengikut-Nya percaya kepada-Nya” (Yohanes 2: 11). 
Itu tanda pertama yang sungguh luarbiasa. 

Alkitab: Yohanes 2:1-11

Saat Bercakap-cakap 
1. Berapa tempayankah yang dibawa kepada 
 Yesus?
2. Dengan apakah mereka mengisi tempayan   
 itu?
3. Itu tanda yang ke berapa dari semua
 tanda-Nya?

Doa
Tuhan Yesus, Engkau mampu menolong aku 
ketika aku berseru untuk meminta tolong.
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Kasih Akan Rumah Allah
Tuhan Yesus sangat sayang akan Rumah Tuhan. Dia selalu 
pergi ke sana untuk berdoa. Dia juga mengajar kata-kata 
Allah di sana. Banyak orang datang mendengar kepada Dia 
sewaktu Dia mengajar. Asyik cerita-Nya! Tuhan Yesus mahu 
semua orang yang datang sungguh-sungguh hati.

 Suatu hari ada beberapa orang pergi ke Rumah Tuhan 
untuk menjual burung merpati. Mereka tidak sayang akan 
Allah. Mereka hanya mahu mencari wang. Yesus mengambil 
cambuk dan mengusir mereka keluar dari rumah Allah. Tuhan 
Yesus berkata itu rumah Bapa-Nya dan tidak boleh mencari 
wang di sana. Dia berkata kepada penjual burung merpati, 
“Angkat semuanya dari sini. Jangan jadikan rumah Bapa-Ku 
tempat mencari wang!” 

 Pengikut-pengikut-Nya lalu teringat akan ayat Alkitab 
yang mengatakan, “Kasih-Ku terhadap rumah-Mu, ya Allah, 
berkobar-kobar seperti api!” (Yohanes 2:17).

Alkitab: Yohanes 2:13-17

Saat Bercakap-cakap 
1. Apakah yang dibuat oleh Yesus di rumah  
 Allah?
2. Mengapakah Yesus marah akan    
 beberapa orang yang berada di sana?
3. Apakah kita buat di rumah Allah? 

Doa
Tuhan Yesus, aku mahu mendengar suara-Mu 
ketika aku ke gereja. Aku tidak mahu bermain-
main sahaja di rumah-Mu.
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Jala Hampir Pecah
Petrus tidak dapat menangkap banyak ikan. Yesus berdiri di 
sampingnya lalu berkata, “Turunkan jalanya ke dalam laut.” 
Petrus berkata, “Sepanjang malam kami bersusah payah tetapi 
tidak ada ikan.” Walau bagaimanapun oleh kerana Guru yang 
suruh, Petrus menurunkan jala. Benarkah semua ikan akan 
berenang ke jala Petrus? 

 Wah! banyak ikan melompat ke dalam jalanya. Ikannya 
terlalu banyak dan tidak dapat dihitung. Mereka memberi 
ikan-ikan kepada kawan-kawannya dalam perahu lain. Kalau 
tidak, jala mereka pasti pecah dan perahu mereka tenggelam 
kerana terlalu berat. Semua ikan ini melompat ke jalanya 
kerana Yesus menyuruhnya. 

 Petrus baru tahu Tuhan Yesus sangat istimewa. Apabila 
Simon nampak apa yang telah berlaku, dia berlutut di hadapan 
Yesus sambil berkata, “Tinggalkanlah aku, ya Tuhan! Aku orang 
berdosa!” (Lukas 5:8).

Alkitab: Lukas 5:1-11

Saat Bercakap-cakap 
1. Siapa menyuruh Petrus menurunkan jalanya ke
 dalam laut?
2. Bolehkah mereka menghitung ikan-ikan itu?
3. Apakah yang diketahui oleh Petrus ketika 
 melihat jala yang penuh ikan?

Doa
Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang Maha 
Penyayang. Engkau selalu memberi kami lebih 
daripada cukup.   

3031



Hakcipta @ Upstream Publishing3031



Hakcipta @ Upstream Publishing

Empat Sekawan Dan 
Kawan Sakit 
Pada suatu hari beberapa kawan mengusung seorang kawan 
yang sakit kepada Yesus. Orang yang sakit itu berbaring di 
katil. Dia tidak boleh berjalan. Setiba di sana, mereka tidak 
dapat masuk kerana rumah itu penuh dengan orang. Naiklah 
mereka ke atap rumah itu lalu mengeluarkan beberapa atap. 
Lalu, mereka bersama-sama menurunkan katil orang sakit itu. 
Mereka mahu Yesus menyembuh kawan mereka. Bolehkah 
kawan mereka berjalan semula?

  Apabila Yesus melihat betapa besarnya iman mereka, 
Dia berkata kepada orang itu, “Hai kawan, dosamu sudah 
diampunkan” (Lukas 5:20). Setelah itu orang itu dapat 
berjalan. Semua orang sangat hairan. 

 Tuhan Yesus penuh dengan kuasa. Dia bukan sahaja 
membuat orang ini berjalan tetapi juga mengampuni dosanya.

Alkitab: Lukas 5:17-26

Saat Bercakap-cakap 
1. Bagaimanakah kawan-kawan itu 
 membawa orang yang sakit itu kepada Yesus?
2. Siapakah yang membuat orang itu berjalan?
3. Apakah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus 
 kepada orang lumpuh itu?

Doa
Tuhan Yesus, ampunilah segala dosaku dan 
sembuhkan aku.
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Nikodemus Ingin Tahu
Malam itu gelap. Nikodemus seorang guru senyap-senyap 
datang berjumpa  Yesus. Dia tidak betul-betul tahu siapa 
Tuhan Yesus. Nikodemus berkata, “Guru, kami tahu bahawa 
guru datang daripada Allah untuk mengajar kami. Tidak 
seorang pun dapat berbuat mukjizat seperti guru kalau Allah 
tidak menyertainya.” 

 Maka Yesus berkata, “Nikodemus, tidak ada orang dapat 
memahami Allah kalau tidak dilahirkan semula.” Nikodemus 
hairan, “Apa? Saya mesti masuk ke rahim ibuku?” Lahir 
semula bererti Roh Allah menolong kita memahami tentang 
Allah. Tuhan Yesus berkata bahawa hanya Diri-Nya yang 
datang dari syurga. Jadi hanya Dia dapat memberitahunya 
tentang perkara-perkara syurga. Tiada ada orang pernah naik 
ke syurga, kecuali Anak Manusia yang turun dari syurga.

     Yesus sahaja yang boleh memberi hidup kekal. “Allah sangat 
mengasihi orang di dunia ini sehingga Dia memberikan Anak-
Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada 
Anak itu tidak binasa tetapi beroleh hidup sejati dan kekal” 
(Yohanes 3:16). 

Alkitab: Yohanes 3:1-5, 14-18

Saat Bercakap-cakap 
1. Siapakah nama orang yang bercakap dengan 
 Tuhan Yesus?
2. Bagaimanakah orang ini boleh ke syurga?

Doa
Tuhan Yesus, aku berterima kasih kerana Engkau 
mengasihi aku sehingga  memberi  nyawa-Mu  
supaya  aku  boleh  hidup  selama-lamanya. 
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Anak Disembuh Dari 
Jarak Jauh
Budak kecil ini sakit. Rumahnya di Kapernaum. Dia tidak dapat 
keluar bermain. Sepanjang hari dia hanya tidur di katil dan 
sekarang dia hampir-hampir mati. Nyawanya seperti nyawa 
ikan. Bapanya berjumpa dengan Tuhan Yesus dan meminta 
agar Dia segera pergi bersama dia untuk menyembuh anak 
kecilnya. Tuhan Yesus bertanya, “Jika kamu semua tidak 
melihat perkara yang luar biasa, kamu tidak percayakah?”

     Tuhan Yesus menyuruh bapanya untuk pulang dan berkata 
budak itu akan sihat semula. Lalu Yesus berkata, “Pergilah, 
anakmu akan sembuh. Orang itu percaya kepada kata-kata 
Yesus lalu pergi” (Yohanes 4: 50). 

 Tuhan Yesus mampu menyembuh budak itu dari jarak 
jauh. Anak itu sembuh tepat pada waktu Tuhan Yesus berkata 
dia sudah sembuh seperti SMS! Pukul satu petang demamnya 
hilang!

Alkitab: Yohanes 4:46-54

Saat Bercakap-cakap 
1. Kenapakah budak kecil ini tidak bermain di  
 luar?
2. Siapakah yang menyembuh budak ini?
3. Adakah Tuhan Yesus pergi ke rumahnya  
 untuk menyembuh dia?

Doa
Tuhan Yesus, aku berterima kasih kerana 
Engkau menjaga semua kanak-kanak.
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Yesus Guru Yang Hebat
Tuhan Yesus naik ke atas bukit untuk mengajar banyak orang. 
Mereka ingin mendengar bagaimana hidup sebagai anak-
anak Allah. Yesus mengajar mereka untuk hidup rendah hati 
di hadapan Allah. Tuhan Yesus juga mengajar mereka agar 
selalu mengasihi orang lain. Mereka mesti lemah lembut. 
Tuhan Yesus juga berkata, “Berbahagialah orang yang murni 
hati, mereka akan mengenal Allah!” (Matius 5: 8). 

 Yesus datang dari syurga dan semua yang diajarnya 
daripada Allah. Yesus berkata semua orang yang melakukan 
kehendak Allah akan berbahagia. Dia berkata semua yang 
membawa damai akan disebut anak-anak Allah. Banyak lagi 
yang diajari-Nya. Semua yang diajar oleh Tuhan Yesus juga 
tertulis dalam Alkitab. 

Alkitab: Matius 5:1-11 

Saat Bercakap-cakap 
1. Mengapa Tuhan Yesus naik ke bukit?
2. Mengapa banyak orang mahu 
 mendengar daripada Tuhan Yesus?
3. Dari manakah kita boleh mendengar 
 suara Allah?

Doa
Sucikan hatiku, O Yesus, aku mahu 
mendengar suara Engkau selalu.
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Dua Orang Membina 
Rumah 
Adik-adik suka tinggal di rumah yang dibina atas pasir atau  
batu? 

     Yesus menyampaikan satu cerita tentang dua orang yang 
membina rumah. Satu orang membina rumahnya atas pasir. 
Adakah orang ini pandai? Hujan pun datang dan rumah itu pun 
roboh. Orang yang satu lagi membina rumahnya di atas batu. 
Hujan datang tetapi rumahnya tidak roboh. 

 Setiap orang yang mendengar kata-kata Allah adalah 
seperti orang yang membangun rumahnya atas batu. Orang 
yang tidak mendengar firman Tuhan bagai membina rumahnya 
di atas pasir. “Setiap orang yang mendengar perkataan-Ku ini 
dan melakukannya, dia sama dengan orang yang bijaksana, 
yang mendirikan rumahnya di atas batu” (Matius 7:24). Adik-
adik yang tidak mendengar kata-kata Tuhan sering susah 
kerana banyak berbuat yang salah. 

Alkitab: Matius 7:24-27

Saat Bercakap-cakap 
1. Adakah membina rumah atas batu atau 
 pasir lebih baik?
2. Bagaimana kita membina rumah kita di  
 atas batu?

Doa
Tuhan Yesus, aku ingin membangun hidupku 
atas Firman-Mu iaitu kata-kata mulut-Mu.
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Hai Anak Muda 
Bangunlah
Dekat kota Nain ada satu seorang pemuda meninggal dunia. 
Ibunya tidak ada suami dan hanya ada anak ini. Ibunya sangat 
sedih. Tuhan Yesus menampak ibunya sedang menangis. Dia 
juga turut bersusah hati dengan wanita itu. Yesus berkata 
bahawa anaknya akan hidup.

 Tuhan Yesus sungguh berkuasa, orang mati itu pun 
dibangun-Nya. Yesus hanya berkata, Yesus berkata, “Hai 
anak muda, Aku menyuruh kamu bangun!” (Lukas 7: 14b). 
Tiba-tiba anak muda itu mulai bergerak lalu berduduk. Dia pun 
bercakap dan melihat Yesus. Dia melihat ibunya juga. Yesus 
sangat gembira. Ibu dan anak itu pun sangat gembira.

 Semua orang sangat hairan. Mereka percaya Allah sudah 
melawat mereka. Berita tentang Yesus tersebar ke semua 
tempat.

Alkitab: Lukas 7:11-16

Saat Bercakap-cakap 
1. Kenapakah ibu ini sangat sedih?
2. Apakah yang dilakukan oleh Tuhan 
 Yesus terhadapnya?
3. Apakah yang terjadi kepada budak ini?

Doa
Tuhan Yesus, aku berterima kasih Engkau 
selalu menolong orang yang sedih.
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Badai Mendengar Yesus 
Pada suatu hari ketika Yesus dan para murid-Nya berada 
dalam perahu, suatu badai besar terjadi. Angin meniup dengan 
kencang. Hujan semakin lebat dan air bergelora ganas. Semua 
kawannya menangis kerana perahu mereka akan tenggelam. 
Di manakah Tuhan Yesus? Adakah Dia juga takut? 

 Tidak, Tuhan Yesus tidak takut. Dia sedang tidur lena. Wah, 
air sudah masuk  ke dalam perahu. Para murid-Nya berkata,  
“Guru, guru kita binasa!” Yesus berdiri dan mengangkat 
tangan-Nya. Segera badai itu pun reda. Tasik itu tenang 
semula. Tuhan Yesus sungguh berkuasa. Badai pun mendengar 
kepada-Nya. Semua orang menjadi takut dan bertanya siapa   
Dia. Lalu Yesus berkata kepada pengikut-pengikut-Nya, 
“Mengapa kamu tidak percaya kepada-Ku?” Tetapi  mereka 
hairan dan takut serta bercakap sesama sendiri, “Siapakah 
orang  ini, sehingga angin dan ombak  taat kepada  perintah-
Nya?” (Lukas 8:25).
 
Alkitab: Lukas 8:22-25 

Saat Bercakap-cakap 
1. Apakah yang terjadi ketika Yesus dan  
 murid-murid-Nya berada dalam perahu?
2. Apakah yang dilakukan-Nya?
3. Apakah yang terjadi kepada badai itu? 

Doa
Tuhan Yesus, aku tahu Engkau selalu 
bersama aku dan aku selamat dalam 
jagaan-Mu.
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Dia Hanya Tidur
Budak gadis ini hanya dua belas tahun. Dia sangat sakit dan 
hampir mati. Bapanya yang bernama Yairus ialah ketua Rumah 
Tuhan. Dia meminta, “Guru, anak perempuan saya sangat 
sakit. Tolonglah datang dan letakkanlah tangan padanya 
supaya dia tidak mati!” Sewaktu Yesus datang semua orang 
sedang menangis sebab dia sudah mati.

     Lalu Yesus masuk dan berkata kepada mereka, “Mengapa 
sangat kecoh dan mengapa menangis? Anak itu tidak mati; 
dia hanya tidur!” (Markus 5:39). Apa? Tidur? Tuhan Yesus pun 
berkata, “Talita Kum.” Talita Kum ertinya ialah bangunlah. 
Gadis ini pun bangun dan Tuhan Yesus menyuruh mereka 
memberinya makanan.

     Semua orang memuji Allah dan rasa kagum. 

Alkitab: Markus 5:22-43

Saat Bercakap-cakap 
1. Kenapakah ibu bapa budak perempuan   
 ini sedih?
2. Siapakah yang membangun dia?
3. Apakah yang disuruh oleh Tuhan Yesus   
 setelah budak itu bangun?

Doa
Tuhan  Yesus,  terima  kasih  kerana  Engkau 
menyembuh  gadis  ini  sehingga  dia  boleh 
bermain di luar.   
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Kamu Percaya?
Dua orang buta sangat ingin melihat burung dan itik-itik kecil 
yang comel di kolam. Namun, mereka tidak dapat melihat apa-
apa. Semuanya gelap. Mereka buta. Mari kita pejam mata. 
Bolehkah kita lihat? Cuba berjalan? Dua orang ini mendengar 
bahawa Tuhan Yesus boleh menyembuh orang yang sakit. 
Seorang kawan memberitahu mereka berdua orang, “Yesus 
datang!” 

 Dua orang buta ini menangis dengan kuat-kuat, “Yesus, 
kasihani kami!” Tuhan Yesus berkata, “Adakah kamu percaya 
saya boleh melakukan hal ini?” “Ya Tuhan!” jawab mereka. 
Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, “Kerana 
kamu percaya, berlakulah apa yang kamu harapkan!” (Matius 
9: 29). Mereka sungguh gembira kerana dapat melihat dunia 
Tuhan yang indah.

Alkitab: Matius 9:27-31

Saat Bercakap-cakap 
1. Apakah yang dua orang buta itu mahu?
2. Adakah mereka percaya bahawa Tuhan 
 Yesus boleh menyembuh mereka?
3. Apakah yang dibuat oleh Yesus bagi mereka?

Doa
Tuhan Yesus, Engkau patut dipuji atas 
kuasa-Mu yang luarbiasa.
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Jiran Yang Baik
Lihat. Lihat di jalanraya berbaring seorang yang terluka 
dan berdarah. Orang ini sedang pergi ke Yerikho. Tiba-tiba 
sekumpulan perompak memukul dia. Mereka merampas 
wangnya. Orang ini berbaring di tanah dan badannya sungguh 
sakit.  Dia menangis, “Tolong aku!” Seorang imam berjalan 
melewati orang itu. Dia tidak berhenti untuk menolong orang 
ini. Seorang Lewi melewati dia. Dia tidak berhenti untuk 
menolong orang ini.

 Seorang Samaria datang lalu dia menolong orang yang 
terluka ini. Dia menaruh ubat pada orang ini. Dia mengangkat 
orang ini dan membawanya ke satu hotel agar dia boleh 
sembuh.

 Adik-adik, Tuhan Yesus ingin kita menjadi jiran yang baik 
seperti orang ini. Jangan kita bertanya, “Adakah dia bermata 
sepet atau bulat?” Tuhan Yesus bertanya siapa jiran yang 
baik. Guru Taurat itu menjawab, “Orang yang menunjukkan 
belas kasihan kepadanya.” Yesus berkata pula, “Pergilah dan 
berbuatlah demikian!” (Lukas 10:37).

Alkitab: Lukas 10:30-37

Saat Bercakap-cakap 
1. Kenapakah orang itu terbaring di tanah?
2. Siapakah jiran yang baik?
3. Adakah sewaktu kita mahu menolong orang   
 kita melihat rambutnya keriting atau lurus?

Doa
Tuhan Yesus, tolonglah aku menjadi jiran yang baik 
tanpa memandang warna kulit.
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Maria Berbuat Yang 
Penting
Maria duduk tenang di bawah kaki Yesus untuk mendengar 
ajaran-Nya. Maria tahu Tuhan Yesus ada banyak kata-kata 
penting. Dia mahu mendengar dengan baik-baik, dan tidak 
mahu terlalu sibuk. Lihatkah awak wanita yang lain? Namanya 
Marta. Dia kakak Maria. Dia sibuk menyiang ikan dan mencabut 
bulu ayam supaya Yesus ada makanan.

     “Kenapa Maria tidak datang ke dapur?” fikir Marta. “Suruhlah 
Maria menolong aku,” kata Maria kepada Yesus. Tuhan Yesus 
berkata bahawa Maria telah berbuat sesuatu yang penting. Dia 
mendengar ajaran Yesus. Tuhan Yesus berkata, “Tetapi hanya 
satu yang mustahak! Maria sudah memilih perkara baik, yang 
tidak akan diambil daripadanya” (Lukas 10: 42).

 Memang waktu bermain itu penting tetapi kita mesti 
mengambil waktu membaca Alkitab setiap hari. Tuhan Yesus 
akan bercakap dengan kita sewaktu kita bersama Dia. 

Alkitab: Lukas 10:38-42 

Saat Bercakap-cakap 
1. Apakah yang dilakukan oleh Maria?
2. Apakah dikatakan oleh Marta kepada Yesus?
3. Apakah yang dikatakan oleh Yesus kepada   
 Marta?

Doa
Tuhan Yesus, saya mahu membaca Alkitab dan 
mendengar ajaran-Mu.
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Luar Tidak Penting
Adik-adik pernah memakai topeng? Tuhan Yesus begitu marah 
akan ketua-ketua agama yang pandai memakai topeng. 
Memakai topeng bererti berpura-pura baik. Tuhan Yesus sedang 
bercakap dengan mereka sewaktu makan bersama dengan 
mereka. Mereka berkata, “Belanga mesti bersih, cawan mesti 
berkilat, dan sudu berkilau-kilau.” Satu hal yang penting lagi, 
“Basuh tangan ya!” Mereka berkata demikian bukan kerana 
kuman tetapi berpura-pura kudus.

 Mereka begitu hairan ketika Yesus tidak membasuh 
tangan-Nya. Yesus mengajar yang penting bukanlah hanya di 
luar. Apa yang di dalam cawan itu lebih penting. Mereka ini 
kotor dalam hati tetapi di luar baik. Mulut mereka berkata “I 
love God” tetapi sebenarnya hati mereka tidak begitu. 

 Oleh itu Tuhan berkata kepadanya, “Memang kamu 
orang Farisi biasanya membersihkan bahagian luar cawan 
dan pinggan, tetapi hati kamu penuh dengan kekerasan dan 
kejahatan” (Lukas 11: 39). 
 
Alkitab: Lukas 11:37-44

Saat Bercakap-cakap 
1. Kenapakah Tuhan Yesus marah akan ketua- 
 ketua ini?
2. Adakah mereka sungguh-sungguh sayang akan 
 Tuhan Yesus?
3. Apakah yang penting bagi Yesus?

Doa
Bapa di syurga, tolong aku sayang akan Engkau 
dengan sepenuh hati. Biar ini muncul daripada hatiku 
bukan bibir sahaja. 
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Petani Kaya Mati 
Malam Ini
Pada zaman dahulu ada seorang kaya. Ladang mengeluarkan 
banyak gandum. Kini, dia banyak wang tetapi dia tidak pernah 
berfikir tentang Allah. “Apa harus aku buat untuk menyimpan 
hasil tanahku,” kata orang itu. Dia membangun tempat besar 
untuk menyimpan gandumnya. Dia pun bersukacita selalu. 
“Biar aku minum, makan dan bersukacita selalu. Aku akan 
menyimpan hasil untuk tahun-tahun yang akan datang!” 

     Dia tidak tahu bahawa dia akan mati malam ini. Dia tidak 
tahu semua wang dan gandum tidak berguna lagi. Dapatkah 
dia ketawa dan makan lagi? Dia tidak ada peluang lagi untuk 
menyayangi Allah lagi. Tetapi Allah berkata kepadanya, “Hai 
bodoh! Malam ini juga engkau mesti menyerahkan nyawamu! 
Lalu siapakah yang akan mendapat segala harta yang telah 
engkau kumpulkan untuk dirimu sendiri itu?” (Lukas 12: 20).
Adik-adik, jangan sibuk main komputer, beli telefon bimbit 
baru, kumpul anak patung dan lupa Tuhan Yesus. 

Alkitab: Lukas 12:16-21

Saat Bercakap-cakap 
1. Adakah orang kaya itu sayang akan Allah   
 sewaktu dia berada di dunia?
2. Apakah yang dibuat orang kaya itu setiap hari?
3. Bolehkah dia bersukacita dengan kekayaannya  
 akhirnya?

Doa
Tuhan Yesus, saya mahu sayang Engkau lebih 
daripada semua anak patungku.
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Siapa Memberi Baju 
Kepada Bunga?
Tuhan Yesus sedang bercakap dengan beberapa orang. Dia 
memberitahu mereka bahawa Allah menjaga mereka selalu. 
Tuhan Yesus menyuruh mereka melihat bunga bakung. Siapa 
memberi bunga itu baju? Bunga tidak perlu menjahit baju 
tetapi cantik. Tuhan Yesus sudah menjahit bagi mereka baju 
yang cantik. Rumput yang di padang pun dihiasi oleh Allah 
dengan segar. Burung-burung berterbang tanpa bimbang 
dengan makanannya.

 Tuhan Yesus sedang berkata bahawa Allah Bapa selalu 
menjaga kita. Lalu Yesus berkata kepada pengikut-pengikut-
Nya, “Itulah sebabnya Aku berkata kepada kamu: Janganlah 
khuatir tentang hidup kamu, tentang apa yang akan kamu 
makan, atau apa yang akan kamu pakai” (Lukas 12:22). Adik-
adik, kita perlu rajin bekerja tetapi jangan bimbang tidak ada 
makanan atau baju. Tuhan Yesus akan menolong kita. 
  
Alkitab: Lukas 12:27-32  

Saat Bercakap-cakap 
1. Apakah yang digunakan oleh Tuhan Yesus 
 untuk mengajar bahawa Allah menjaga kita?
2. Apakah yang akan diberikan oleh Allah Bapa  
 kepada kamu?
3. Perlukah kita bimbang selalu?

Doa
Allah Bapa, saya tidak takut dan bimbang kerana 
Engkau menjaga aku selalu.
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Jadilah Benih Sihat
Orang ini sedang menabur benih. Ya, mereka akan menabur 
benih di tanah. Orang ini berharap benih akan bertumbuh 
dan menjadi padi, gandum, pohon buah-buahan, atau sayur 
seperti cili padi atau bayam.

 Lihat, ada burung-burung yang lapar. Burung-burung ini 
makan benih-benih. Lihat, ada yang jatuh di batu. Kalau benih-
benih itu jatuh di batu tentu tidak cukup air dan tanah. Lihat 
ada yang jatuh di duri-duri. Tentu duri-duri ini akan mencekik 
benih-benih ini. Lihat, ada benih-benih yang jatuh pada tanah 
subur. Benih-benih ini bertumbuh dan memberi makanan.

 Kanak-kanak yang berdoa dan membaca Alkitab selalu akan 
bertumbuh seperti benih yang jatuh di tanah subur. “Benih 
yang jatuh di tanah subur bagaikan orang yang mendengar 
perkhabaran itu lalu memahaminya, dan berbuah banyak; ada 
yang seratus kali ganda, ada yang enam puluh kali ganda, dan 
ada yang tiga puluh kali ganda” (Matius 13:23). Namun, ada 
kanak-kanak mengizin iblis mencuri firman dari hati mereka. 
Ada pula terlalu sibuk sehingga tidak pernah membaca Alkitab. 
Benih iman dalam hati tidak bertumbuh.  
 
Alkitab: Matius 13:3-23

Saat Bercakap-cakap 
1. Apakah yang terjadi kepada benih yang terjatuh pada tanah   
 subur?
2. Siapakah yang seperti benih jenis ini?
3. Bagaimanakah kita menjadi benih yang jatuh di tanah subur?

Doa
Tuhan Yesus, saya mahu bertumbuh dalam iman saya, tolonglah 
aku. 
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Cukupkah, Lima Roti Dan 
Dua Ikan?
Suatu hari banyak orang datang mendengar kepada Tuhan 
Yesus. Mereka semua lapar kerana belum makan petang. 
Pada petang harinya, murid-murid Yesus datang dan berkata 
kepada-Nya, “Hari sudah hampir malam. Suruhlah semua 
orang ini pergi, supaya dapat makan di pekan.” Tetapi jawab 
Yesus, “Mereka tidak perlu pergilah. Kamu sendiri memberi 
mereka makanan.”    

 Betulkah Yesus? Hanya seorang budak kecil ada lima buku 
roti dan dua ekor ikan. Cukupkah itu bagi lima ribu orang? 
Tuhan Yesus memecahkan roti dan ikan itu lalu berdoa 
untuk berterima kasih kepada Allah Bapa. Dia menyuruh 
murid-murid-Nya memberi makanan itu kepada semua 
orang. Makanan itu tidak habis-habis! Semua orang kenyang 
dan masih ada yang lebih. “Jumlah orang lelaki yang makan 
kira-kira lima ribu orang, belum terhitung wanita dan kanak-
kanak” (Matius 14:21). Berilah apa yang kamu ada kepada 
Tuhan Yesus, Dia akan menjadikannya sebagai berkat. 

Alkitab: Matius 14:15-23

Saat Bercakap-cakap 
1. Apakah yang dilakukan oleh budak kecil itu?
2. Apakah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus?
3. Apakah yang akan terjadi kalau kita memberi  
 yang apa yang kita ada?

Doa
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau boleh menerima 
apa yang aku ada untuk memberkati orang lain. 
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Itu Hantukah?
Bolehkah kamu melihat Yesus dalam gambar ini? Adakah 
Tuhan Yesus sedang berenang? Tidak, Dia sedang berjalan di 
atas air itu. Adakah kita berenang atau berjalan di atas air? 
Para murid-Nya menyangka ada hantu yang berjalan di air. 
Mereka cukup takut dan bibir menjadi pucat. “Hantu!” jerit 
mereka kuat-kuat. 

 Yesus segera berkata, “Tabahkan hati! Aku ini Yesus. 
Jangan takut!”  Yesus boleh berjalan di atas air kerana Dia 
Tuhan dan Dia yang mencipta air. Murid-murid dalam perahu 
terkejut melihat Yesus. Petrus yang berada dalam perahu itu 
ingin berjalan di air juga. Lalu Petrus berkata, “Ya Tuhan, jika 
Engkau benar-benar Yesus, suruhlah aku datang berjalan di 
atas air.” (Matius 14: 28)

 Petrus berjalan ke arah Tuhan Yesus namun dia sangat 
takut. Dia melihat ombak bagai ikan jerung. Apabila Petrus 
nampak betapa kencangnya angin bertiup, dia takut dan mula 
tenggelam. Lalu Petrus berseru, “Ya Tuhan, selamatkanlah 
aku!” Segera Yesus memegang dia dan berkata: “Hai orang 
yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?” Murid-murid 
Yesus yang di perahu sujud menyembah Yesus seraya berkata, 
“Sesungguhnya Engkau Anak Allah!”
  
Alkitab: Matius 14:22-33

Saat Bercakap-cakap 
1. Bolehkah Yesus berjalan di atas air?
2. Siapakah yang menolong Petrus berjalan di atas air?
3. Mengapakah Petrus hampir tenggelam?

Doa
Tuhan Yesus, tolonglah saya sewaktu saya belajar sesuatu yang 
baru.      
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Jubah Yesus Bersinar-
sinar
Pada suatu hari Tuhan Yesus membawa Petrus, Yakobus dan 
Yohanes pergi ke sebuah gunung yang tinggi. Tidak ada orang 
lain mengikut mereka. Tiba-tiba Tuhan Yesus berubah, muka-
Nya bersinar seperti matahari. Wah! Pakaian-Nya berkilau-
kilau seperti cahaya. Musa dan Elia bercakap dengan Tuhan 
Yesus. Mereka hidup pada zaman dahulu dan telah turun dari 
syurga untuk bertemu dengan Tuhan Yesus.

 Petrus meminta Yesus, Elia dan Musa untuk berkhemah 
di situ. Petrus berkata “Tuhan, betapa indahnya kita berada 
di sini. Jika Engkau mahu, aku akan membuat tiga khemah 
di sini, satu untuk Engkau, satu untuk Musa dan satu untuk 
Elia.” Sementara Petrus berkata-kata, awan yang bersinar-
sinar meliputi mereka, dan terdengar suara dari awan berkata, 
“Inilah Anak-Ku yang Aku kasihi. Dia menyenangkan hati-Ku. 
Dengarkanlah Dia!” (Matius 17:5). Awan menutupi mereka, 
Musa dan Elia pun kembali ke syurga.
  
Alkitab: Matius 17:1-9  

Saat Bercakap-cakap 
1. Siapakah yang bercakap dengan Yesus?
2. Apakah yang terjadi kepada Yesus?
3. Apakah yang dikatakan oleh suara dari  
 syurga?

Doa
Allah Bapa, aku akan selalu mendengar 
kepada suara anak-Mu.

6667



Hakcipta @ Upstream Publishing6667



Hakcipta @ Upstream Publishing

Keluar! Lazarus
Lazarus yang disayangi Tuhan Yesus sedang sakit. Marta 
dan Maria adalah saudaranya dan mereka tinggal di Betania. 
Kedua-dua wanita itu mengirim khabar kepada Tuhan Yesus 
bahawa adik mereka sakit. Adakah Yesus akan segera pergi 
melihat Lazarus? 

 Yesus tinggal dua hari dan tidak segera pergi menyembuh 
Lazarus. Setiba Yesus ke Betania, Lazarus sudah mati. 
Kedua-dua kakaknya menangis. Yesus juga menangis. Lalu 
Yesus berkata, “dan setiap orang yang hidup dan yang percaya 
kepada-Ku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah 
engkau akan hal ini?” (Yohanes 11:26). Marta berkata dia 
percaya Yesus adalah Anak Allah yang datang ke dunia. 

 Yesus menyuruh mereka mengangkat batu penutup kubur. 
Tuhan Yesus berdoa dan segera Lazarus keluar dari kubur. 
Semua orang hairan kerana dia sudah terbaring di kubur 
selama empat hari. 
 

Alkitab: Yohanes 11:1-45

Saat Bercakap-cakap 
1. Sudah berapa lamakah Lazarus mati?
2. Adakah dia hidup kembali?
3. Siapakah Yesus sehingga Dia boleh   
 membangkitkan orang mati?

Doa
Terima kasih Tuhan Yesus, semua orang yang 
percaya kepada Engkau akan hidup kembali 
suatu hari walaupun sudah mati. 
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Yesus Sayang Anak-Anak 
Kecil
Pada suatu hari beberapa orang membawa kanak-kanak 
kepada Tuhan Yesus. Mereka ingin Tuhan Yesus berdoa untuk 
kanak-kanak ini. Murid-murid Tuhan Yesus menyuruh kanak-
kanak itu pergi dari sana. Mereka berfikir Tuhan Yesus tidak 
suka akan kanak-kanak dan tidak ada waktu untuk mereka. 

     Sebenarnya Tuhan Yesus sungguh sayang akan anak-anak 
kecil. Dia mahu kanak-kanak itu bersama-sama Dia. Yesus 
berkata kepada pengikut-pengikut-Nya, “Biarlah kanak-kanak 
itu datang kepada-Ku! Jangan larang mereka, kerana orang 
seperti inilah yang menikmati Pemerintahan Allah” (Matius 
19:14). Yesus meletakkan tangan-Nya pada kepala semua 
kanak-kanak itu. Yesus berkata kanak-kanak percaya kepada-
Nya dan tidak ragu-ragu. 

     Kemudian Dia pergi. Dia sangat sayang akan mereka dan 
memberi mereka berkat.
  
Alkitab: Matius 19:13-15 

Saat Bercakap-cakap 
1. Adakah Tuhan Yesus sayang akan anak-anak 
 kecil?
2. Adakah Dia mengusir kanak-kanak?
3. Adakah Yesus menyayangi kamu?

Doa
Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih sayang-Mu 
terhadap semua kanak-kanak termasuk aku ini.
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Airmata Tuhan Yesus 
Adik-adik pernahkah Tuhan Yesus menangis? Ketika Tuhan 
Yesus berdiri dan melihat Kota Yerusalem, Dia menangis. 
Penduduk dalam kota ini tidak mengasihi Allah Bapa. Mereka 
tidak hidup menurut kata-kata Allah. Suatu hari kota ini 
akan jatuh dan roboh. Askar-askar akan datang dan kota ini 
akan hancur. Tuhan Yesus merasa sedih untuk mereka. Dia 
menyayangi mereka namun mereka tidak mengasihi-Nya. 
Itulah sebabnya Tuhan Yesus menangis.

     Tuhan Yesus dengan sedih berkata, “Yerusalem, Yerusalem! 
Engkau membunuh nabi-nabi dan merejam para utusan Allah. 
Sudah beberapa kali Aku ingin memeluk semua pendudukmu 
seperti seekor induk ayam melindungi anak-anaknya di bawah 
sayapnya, tetapi engkau tidak mahu!” (Lukas 13:34). Mereka 
tidak mahu dikasihi oleh Yesus. Ini membuat Tuhan Yesus 
menangis.  
 
Alkitab: Lukas 13:31-35

Saat Bercakap-cakap 
1. Mengapakah Tuhan Yesus sedih atas Kota  
 Yerusalem?
2. Adakah Tuhan Yesus juga sedih kalau kita  
 tidak sayang akan Allah Bapa?

Doa
Tuhan Yesus, janganlah sedih. Saya akan 
selalu sayang akan Engkau dan akan selalu 
mendengar kata-kata Engkau. 
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Domba Yang Hilang 
Seekor domba sudah hilang. Domba itu tidak mengikut 
gembalanya. Ia berlari hingga ke tempat yang jauh. Gembala 
pergi mencari dombanya. Dia naik bukit dan turun lembah 
untuk mencari dombanya. Kalau dia tidak dapat mencari domba 
ini pasti harimau akan makannya. Gembala ini sangat gembira 
apabila dia mendengar suara dombanya. Dengan segera, dia 
mengangkat domba itu atas bahunya lalu pulang.

 Yesus adalah seperti gembala yang baik ini. Dia sayang 
akan kita. Kamu adalah domba-domba kecilnya. Tuhan 
Yesus berkata, “Ketahuilah bahawa demikian juga di syurga 
ada kegembiraan yang lebih besar kerana seorang berdosa 
bertaubat, daripada kegembiraan kerana sembilan puluh 
sembilan orang berhormat yang berpendapat mereka tidak 
perlu bertaubat” (Lukas 15:7). Bertaubat bererti kita meminta 
maaf daripada Allah atas dosa dan tidak akan berbuatnya lagi. 
Kita seperti domba yang pulang kepada Allah Bapa.
  
Alkitab: Lukas 15:1-7

Saat Bercakap-cakap 
1. Apakah yang terjadi kepada domba itu?
2. Siapakah yang mencari domba itu?
3. Siapakah Gembala Yang Baik bagi semua 
 anak-anak kecil?

Doa
Terima kasih Tuhan Yesus kerana Engkau mengasihi 
aku. Engkau Gembala baik aku.
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Minyak Wangi Bagi Yesus
Yesus pergi ke Betania, tempat tinggal Lazarus. Ingatkah 
Lazarus pernah dibangkitkan Yesus dari kubur? Yesus datang 
makan di rumah mereka. Marta memasak makanan yang 
sedap-sedap. Lazarus dan tetamu lain duduk bersama-sama 
dengan Yesus. Datanglah Maria. Dia membawa minyak wangi 
yang mahal harganya. Dia menaruh minyak itu pada kaki 
Yesus, lalu menyapu kaki Yesus dengan rambutnya. Wah! 
seluruh rumah segera sangat harum.

 Adik-adik, wanita ini pernah berbuat jahat. Tuhan Yesus 
sudah mengampuni dosanya. Dia ingin memberi sesuatu yang 
mahal sebagai tanda “Terima Kasih” kepada Tuhan Yesus. 
Yudas Iskariot seorang murid Yesus tahu minyak wangi itu 
amat mahal. Dia berkata, “Minyak wangi ini boleh dijual. 
Wangnya patut diberikan kepada orang miskin.”  Tuhan Yesus 
berkata, “Orang miskin sentiasa ada antara kamu, tetapi Aku 
tidak selalu bersama-sama kamu” (Yohanes 12:8). Sewaktu 
Tuhan Yesus diletakkan dalam kubur, Dia berbau harum kerana 
minyak wangi ini.

Alkitab: Yohanes 12:1-7

Saat Bercakap-cakap 
1. Mengapa wanita ini meletakkan minyak wangi  
 ke atas Yesus?
2. Adakah Tuhan Yesus gembira dengan dia?
3. Pernahkah kamu memberi sesuatu kepada 
 Tuhan Yesus?

Doa
Tuhan Yesus, aku memberi diriku kepada Engkau 
sebagai tanda terima kasih kepada Engkau.
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Anak Bongsu Yang Pergi 
Jauh
Suatu hari ada seorang budak lelaki yang mahu pergi dari 
rumahnya. Dia berfikir di luar rumah dia boleh bermain-main 
dengan puas-puasnya. Bapanya sangat sedih kerana dia 
mahu anak bongsu itu tinggal di rumah. Anaknya tidak mahu 
menurut bapanya. Dia meminta bapanya untuk memberi dia 
lebih banyak wang. Bapanya tidak mahu dia pergi tanpa wang. 
Dia pun memberi budak ini wang. Dia pergi jauh-jauh dari 
rumah dan menghabisi semua wangnya.

 Untuk mencari wang, dia mencari kerja. “Oleh itu dia 
bekerja bagi seorang penduduk negeri itu, yang menyuruh dia 
menjaga babi di ladang” (Lukas 15:15). Dia terpaksa makan 
makanan yang diberikan kepada babi. Dia teringat akan rumah 
dan selalu menangis. Budak lelaki ini sangat ingin pulang ke 
rumah. Kalau kita tidak mahu Tuhan Yesus, Allah Bapa dan 
Roh Kudus kita adalah seperti budak ini. Kita akan menjadi 
sedih dan sunyi.

Alkitab: Lukas 15:11-19

Saat Bercakap-cakap 
1. Adakah budak ini lebih suka tinggal di rumah 
 atau pergi jauh-jauh?
2. Adakah bapanya gembira atau sedih?
3. Sukakah budak ini di luar?

Doa
Bapa di syurga, saya tidak mahu membuat hati-Mu 
sedih. Saya mahu selalu bersama dengan Engkau.  
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Anak Bongsu Itu Pulang 
Budak yang pergi ke tempat jauh dari rumahnya itu sungguh 
sedih. Dia lapar dan sunyi. Kawan-kawannya tidak datang 
lagi kerana dia tidak ada wang. Dia baru tahu ayahnya sangat 
baik. Segera, dia mahu pulang untuk melihat bapanya. Lihat, 
dia sedang berjalan pulang ke rumah. Ayahnya menampak 
anaknya dari jauh-jauh sangat gembira. 

 Anak bongsu itu tidak tahu adakah ayahnya akan menerima 
dia kembali. Kasih sayang ayahnya tidak berubah. Dia berlari-
lari kepada anaknya lalu mendakap anaknya. Tetapi bapanya 
memanggil hamba-hambanya dan berkata, “Cepat, bawalah 
jubah yang terbaik dan pakaikan pada dia. Kenakan cincin 
pada jarinya dan kasut pada kakinya. Sembelih lembu dan 
kita akan buat kenduri.”

 Bapa di syurga juga sayang akan kita, Dia ingin kita 
selalu datang kepada Dia. Kalau kita berdosa, kita datang 
kepada Dia dan meminta maaf. “Percayalah, malaikat Allah 
juga bersukacita apabila seorang berdosa bertaubat” (Lukas 
15:10). 

Alkitab: Lukas 15:20-24

Saat Bercakap-cakap 
1. Adakah budak itu ingin kembali ke bapanya?
2. Bagaimana perasaan bapanya apabila melihat anaknya?
3. Adakah Bapa di syurga gembira kalau kita datang kepada Dia?

Doa
Bapa di syurga apabila saya berkata, “Ampunilah aku.” Engkau tidak 
marah lagi dengan dosa saya. Engkau gembira saya datang kepada 
Engkau.
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Terima Kasih Yesus
Suatu hari Tuhan Yesus masuk ke pekan mereka, sepuluh 
pesakit kusta menangis kuat-kuat. Mereka berseru, “Yesus! 
Tuan! Kasihanilah kami!” Segera, Tuhan Yesus menyuruh 
mereka pergi ke imam dan memberitahu dia bahawa mereka 
sudah sembuh. Sepuluh pesakit kusta pun pergi ke imam. 
Sewaktu berjalan ke sana, penyakit mereka hilang daripada 
tubuh mereka.

 Adakah adik-adik melihat seorang pesakit kusta sedang 
bersujud di hadapan Tuhan Yesus? “Ketika seorang daripada 
mereka sedar bahawa dia sudah sembuh, dia berpatah balik 
sambil memuji Allah dengan suara yang kuat” (Lukas 17:15). 
Dia berterima kasih kepada Tuhan Yesus sebab penyakit 
kustanya sudah hilang! Selama ini semua orang berlari daripada 
dia kerana kulitnya hodoh. Dia mesti berdiri jauh-jauh daripada 
orang lain dan membunyikan bel.

 Adik-adik, sepatutnya ada sepuluh pesakit kusta datang 
berterima kasih. Pesakit kusta yang lain cepat lupa bahawa 
Tuhan Yesus amat baik. Mereka hanya mahu disembuh tetapi 
mereka tidak mahu Yesus! 
  
Alkitab: Lukas 17:11-19

Saat Bercakap-cakap 
1. Fikirkan beberapa hal yang boleh kamu katakan terima kasih  
 kepada Tuhan Yesus.  
2. Mengapakah pesakit kusta itu memuji Tuhan Yesus?
3. Apakah yang dilakukan oleh sembilan pesakit kusta yang lain?  

Doa
Tuhan Yesus, aku mahu berterima kasih kerana Engkau baik.
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Anak Pemilik Rumah 
Dibunuh
Lihat orang ini tidak bergerak dan tidak bernafas. Apa ceritanya? 
Pada suatu hari seorang pemilik yang berada di luar negeri 
menghantar hamba-hamba untuk mengambil sewa ladang 
anggurnya. Semua hambanya dibunuh oleh mereka kerana 
mereka tidak mahu memberi hasil bahagian pemilik anggur. 

 “Akhirnya pemilik ladang itu mengutus anaknya kepada 
mereka. Dia berkata dalam hati, ‘Tentu mereka akan 
menghormati anakku’” (Matius 21:37). “Itu anak pemilik 
ladang, tentu ada harta. Mari kita bunuh dia,” kata mereka. 
Mereka pun menangkap anak itu, membuang dia ke luar 
ladang, dan membunuh dia.

     Sekembali dari luar negeri, pemilik ladang akan membunuh 
mereka yang jahat, dan menyewa ladang anggurnya kepada 
orang lain. Yesus sedang berkata Dia adalah seperti anak 
pemilik ladang. Orang yang tidak mengasihi-Nya tidak 
mendapat banyak berkat yang indah daripada-Nya.  

Alkitab: Matius 21:33-41

Saat Bercakap-cakap 
1. Apakah yang dilakukan oleh penyewa   
  rumah terhadap anak pemilik rumah?
2. Untuk siapakah berkat Tuhan Yesus?

Doa
Bapa, aku amat berterima kasih kerana Engkau 
memberi Anak-Mu kepada aku. Aku mahu 
mengikut dia selalu.
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Wanita Ini Memberi 
Semua
Banyak orang memberi wang kepada Allah di rumah Allah. 
Yesus berada di rumah Allah. Dia sedang melihat orang yang 
memberi wang dalam peti. Banyak orang memberi. Orang 
kaya memberi banyak. Datanglah seorang balu yang tua, dia 
tidak mempunyai banyak wang. Dia hanya ada dua matawang. 
Semua wang yang ada padanya telah dimasukkan ke dalam 
peti itu. Apabila dia memberi semua wang ini, dia tidak ada 
wang lagi. Segala sudah diberikan kepada Allah.     
       
 Yesus sangat gembira melihat wanita itu memberi dengan 
seluruh hatinya. Orang kaya di sana memberi tetapi mereka 
tidak memberi dengan hati yang sungguh-sungguh. Yesus tahu 
wanita ini memberi daripada hatinya bahkan semua wangnya.
Maka Yesus memanggil pengikut-pengikut-Nya lalu berkata 
kepada mereka, “Ketahuilah, balu yang miskin ini memberikan 
persembahan yang lebih besar nilainya daripada semua orang 
lain” (Markus 12:43). 
 
Alkitab: Markus 12:41-44

Saat Bercakap-cakap 
1. Adakah balu itu memberi banyak wang?
2. Kenapakah Tuhan Yesus suka akan cara balu itu 
 memberi?
3. Kenapakah Tuhan Yesus tidak suka dengan cara 
 orang kaya memberi?  

Doa
Tuhan Yesus, aku tidak dapat memberi banyak wang. 
Aku memberi diriku kepada Engkau. Jadikan aku hamba-Mu.
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Raja Menunggang Keledai 
Suatu hari ketika dekat Bukit Zaitun, Tuhan Yesus menyuruh 
dua murid-Nya pergi ke kampung untuk meminjam dua ekor 
keldai. Yesus berkata, “Pergilah ke pekan yang di depan itu. 
Sewaktu kamu memasuki pekan itu, kamu akan nampak 
seekor keldai yang terikat, dan anaknya bersamanya. Bawalah 
kedua-duanya kepada-Ku.” Ketika Tuhan Yesus menunggang 
keldai muda itu ke Yerusalem, semua orang begitu gembira.

 Nabi sudah berkata pada zaman dahulu bahawa Yesus akan 
menunggang keldai ke Yerusalem. Mereka meletakkan pohon 
palma dan jubah di jalan untuk-Nya. Mereka tidak tahu Tuhan 
Yesus akan mati di kayu salib dan tidak akan menjadi raja bagi 
mereka pada waktu itu.

 Semua hal ini terjadilah seperti yang dikatakan oleh 
nabi. “Katakanlah kepada puteri Sion: Lihat, Rajamu datang 
kepadamu, Dia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai, 
seekor keledai beban yang muda” (Matius 19:5).

Alkitab: Matius 21:1-11

Saat Bercakap-cakap 
1. Adakah orang gembira melihat Yesus   
  menunggang keldai?
2. Mengapa Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem?
3. Mengapakah peristiwa ini sungguh penting?

Doa
Terima kasih Tuhan Yesus kerana Engkau 
datang ke dunia ini untuk dosaku.  
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Yesus Tahu Segalanya
Adik-adik, tahukah adik-adik tentang apa yang akan terjadi 
kepada kamu? Yesus selalu tahu segala yang akan terjadi. 
Dia tahu salah satu murid-Nya akan menjual-Nya dengan 
ciuman. Dia akan mencium Yesus di depan musuh-musuh dan 
menyuruh mereka menangkap Yesus. ”Tetapi, lihat, tangan 
orang yang menyerahkan Aku, ada bersama dengan Aku di 
meja ini” (Lukas 22:21). Walaupun Yesus tidak menyebut 
nama murid itu, dia ada di meja.

 Yesus berkata Dia memang akan pergi. Waktu untuk Dia 
kembali ke Allah Bapa memang sudah dekat. Yesus tahu 
Dia akan mati, bangkit dan kemudian diangkat ke syurga. 
Tuhan Yesus berkata seorang murid-Nya akan membawa 
musuh-musuh untuk menangkap Dia. “Celakalah orang itu!” 
kata Yesus.
  
 Adik-adik, kita akan selalu setia kepada Tuhan Yesus. 
Walaupun musuh-musuh datang memberi gula, baju, anak 
patung atau telefon bimbit Samsung sambil menyuruh kamu 
berpisah dengan Tuhan Yesus, kita tidak akan membuat Yesus 
hampa. 
 
Alkitab: Lukas 22:14-22

Saat Bercakap-cakap 
1. Apakah yang Yesus katakan mengenai salah 
 satu murid-Nya?
2. Di manakah Tuhan Yesus akan pergi?

Doa
Tuhan Yesus, aku mahu setia kepada Engkau 
seumur hidupku. Walaupun musuh memberi gula dan 
pakaian, aku tetap mengikut Engkau.   
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Jamuan Besar
Pada zaman dahulu seorang raja mengadakan kenduri besar 
bagi banyak orang kerana anaknya berkahwin. Di meja ada 
banyak jenis makanan dan minuman. Mahukah adik-adik 
ke kenduri itu? Raja ini menyuruh hamba-hambanya untuk 
menjemput kawan-kawannya yang kaya untuk datang. 
Hamba-hamba itu memberitahu mereka bahawa raja itu ada 
memasak lembu jantan dan anak-anak lembu. Semuanya 
sedap-sedap tetapi kawan-kawannya tidak mahu datang.

 Raja itu kemudian menyuruh hamba-hambanya untuk 
menjemput orang miskin dan orang yang cacat. Raja itu sangat 
gembira kerana mereka datang. Raja itu sedih bagi kawan-
kawan kayanya yang tidak dapat makan yang sedap-sedap. 
Lalu Yesus mengakhiri cerita itu sambil berkata, “Banyak yang 
dijemput, tetapi hanya sedikit yang terpilih” (Matius 22:14).
Tuhan Yesus menjemput kita untuk datang kepada-Nya. Kita 
perlu berkata “Ya” dan mengikut Dia supaya kita boleh bersama 
Dia sekarang dan suatu hari nanti.
  
Alkitab: Matius 22:1-14

Saat Bercakap-cakap 
1. Siapakah yang dijemput oleh raja untuk 
 datang ke jamuan itu?
2. Siapakah yang datang ke jamuan?
3. Adakah Tuhan Yesus ingin kamu datang 
 kepada Dia?

Doa
Tuhan Yesus, aku berterima kasih kerana 
Engkau menjemput saya. Saya mahu datang 
kepada Engkau segera.  
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Kasihilah Allah Dengan 
Sepenuh Hati
Beberapa orang datang bertanya Tuhan Yesus. “Apakah 
perintah Allah yang paling penting”? Mereka ingin menurut 
perintah itu. Adik-adik, perintah apakah yang dikatakan oleh 
Tuhan Yesus? Jangan tendang kuching kamu? 

     Adik-adik, Tuhan Yesus memberitahu mereka satu perintah 
yang terpenting untuk mereka. Perintah yang terpenting bagi 
mereka ialah mereka harus selalu mengasihi Allah. Mereka 
tidak boleh mengasihi dengan separuh hati. Yesus menjawab,
“‘Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan 
segenap jiwamu dan dengan seluruh akalmu’” (Matius 22:37).
 
    Tuhan Yesus juga berkata kita hendak mengasihi jiran kita 
seperti kita mengasihi diri sendiri. Perintah kedua ini sama 
pentingnya dengan yang pertama: Kasihilah sesama manusia 
seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Kalau kita mengasihi 
diri tentu kita tidak akan memukul diri. Jadi, kita juga tidak 
akan menendang atau memukul kawan-kawan kita.
  
Alkitab: Matius 22:35-40

Saat Bercakap-cakap 
1. Perintah apakah yang terpenting menurut Tuhan 
 Yesus?
2. Apa lagi yang penting menurut Tuhan Yesus?
3. Bagaimanakah kita boleh menurut perintah itu?

Doa
Tuhan Yesus, aku ingin mengasihi Engkau dengan 
sepenuh hati. Tolong aku mengasihi jiranku juga.   
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Yesus Makan Jamuan 
Terakhir
Yesus juga mengambil secawan air anggur dan minumnya 
bersama-sama para murid-Nya. Air anggur ini menunjukkan 
darah-Nya yang akan menitis bagi dosa manusia. Adik-adik, 
kita semua ada berbuat sesuatu yang jahat dan perlu dihukum 
Allah. Tuhan Yesus mati bagi dosa kita. Dia menerima hukuman 
Allah untuk kita, dan darah-Nya membasuh dosa kita.

 Tuhan Yesus sedang mengambil sekeping roti dalam 
tangan-Nya. Dia sedang memecahkannya setelah berterima 
kasih kepada Allah Bapa. Dia memberi roti itu kepada para 
murid-Nya dan makannya bersama-sama para murid-Nya. 
Dia berkata, “Inilah tubuh-Ku, yang diberikan untuk kamu. 
Berbuatlah demikian untuk mengenang Aku” (Lukas 22:19). 
Roti ini menunjukkan tubuh-Nya. Dia akan mati bagi 
semua manusia dan tubuh-Nya dihancurkan. Gereja sering 
mengadakan jamuan ini yang kita panggil sebagai perjamuan 
kudus untuk mengenangi Tuhan Yesus Kristus.

Alkitab: Lukas 22:14-20

Saat Bercakap-cakap 
1. Apakah yang dipegang oleh Tuhan Yesus dalam 
 tangan-Nya?
2. Dia makan roti dan air anggur dengan siapa?
3. Untuk siapakah Tuhan Yesus mati di kayu 
 salib?

Doa
Terima kasih Tuhan Yesus kerana untuk aku 
Engkau menitis darah dan dipakukan di salib.   
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Di Rumah Bapa-Ku
Yesus memberitahu para murid-Nya bahawa Dia akan pergi. 
Dia akan pergi bukan ke kota atau negara lain. Tuhan Yesus 
akan pergi ke syurga. Dia akan bersama dengan Allah Bapa. 
Suatu hari semua orang yang percaya kepada-Nya juga akan 
pergi ke syurga bersama dengan Dia. Di dalam rumah Bapa 
Yesus ada banyak tempat tinggal, dan Yesus akan pergi 
menyediakan tempat untuk mereka. Mereka akan tinggal di 
sana bersama dengan Tuhan Yesus. 

     Murid-murid Yesus tidak perlu takut atau bimbang. Yesus 
berkata, “Setelah Aku pergi menyediakan tempat untuk kamu, 
Aku akan kembali lalu membawa kamu ke tempat-Ku, supaya 
kamu tinggal di tempat Aku tinggal” (Yohanes 14:3).

     Suatu hari nanti Tuhan Yesus akan membawa semua anak-
Nya untuk tinggal bersama dengan-Nya. Percayakah adik-adik 
di syurga banyak rumah? 

  
Alkitab: Yohanes 14:1-7

Saat Bercakap-cakap 
1. Ke manakah Tuhan Yesus pergi?
2. Adakah kita juga akan pergi ke sana kelak?
3. Perlukah kita bersedih dan takut sekarang?

Doa
Tuhan Yesus, aku berterima kasih kerana 
kelak aku akan bersama Engkau di syurga.    
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Peluh Yesus Menitis Bagai 
Darah
Pernahkah adik-adik berdoa sewaktu guru-guru atau ibu 
bapa tidak ada bersama kamu? Tuhan Yesus sedang berdoa 
sendiri di Taman Getsemani. Malam itu sungguh sunyi. Yesus 
bersama-sama murid-murid di taman yang dikelilingi pokok-
pokok zaitun. Dia sangat sedih kerana Dia tahu untuk mati di 
kayu salib sungguh sakit. Dia akan mati untuk dosa semua 
orang. Dia akan dipaku di kayu salib. Hati Tuhan Yesus sedih.

     Dia berlutut dan berdoa, “Ya Bapa, jika boleh jauhkanlah 
cawan penderitaan ini daripada-Ku. Tetapi janganlah turut 
kehendak-Ku, melainkan kehendak-Mu berlakulah” (Lukas 
22:42). Tuhan Yesus akan menurut kehendak Bapa-Nya 
sehingga ke salib walaupun itu sangat susah. Tuhan Yesus 
berdoa sehingga peluhnya berubah menjadi titik darah yang 
besar. Allah Bapa mengirimkan malaikat untuk menguatkan 
Yesus pada saat ini. 

Alkitab: Lukas 22:39-48

Saat Bercakap-cakap 
1. Mengapakah Tuhan Yesus sedih?
2. Apakah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 
 ketika sedih?
3. Kenapakah Tuhan Yesus tetap akan mati di   
 kayu salib?

Doa
Aku berterima kasih kerana Engkau telah mati 
bagi dosaku di kayu salib. Itu memang susah 
tetapi Engkau menurut kehendak Bapa.   
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Yudas Menjual Tuhan 
Yesus
Yudas berpura-pura menjadi sahabat baik Tuhan Yesus. 
Beberapa orang jahat yang ingin menangkap Tuhan Yesus 
telah memberi wang kepada Yudas. Yudas tidak mengingat 
akan kasih Tuhan Yesus lalu membawa mereka pergi berjumpa 
Yesus. “Sementara Yesus masih berkata-kata kepada banyak 
orang, datanglah sekumpulan orang. Mereka dipimpin oleh 
Yudas, seorang daripada dua belas orang pengikut Yesus. 
Yudas mendekati Yesus untuk mencium Dia” (Lukas 22:47). 

 Hari itu sudah malam dan mereka membawa lampu. Tuhan 
Yesus tidak berlari daripada mereka. Dia tahu mereka akan 
datang dan membawanya. Dia rela mereka menangkap-Nya.
Pengikut-pengikut Tuhan Yesus sangat marah akan musuh-
musuh. Salah seorang mengeluarkan pedang dan mengerat 
telinga salah seorang musuh. Tuhan Yesus menyentuh telinga 
musuh itu dan telinganya disembuhkan. Mereka menangkap 
Yesus dan murid-Nya, Petrus ikut dari jauh.  
  
Alkitab: Lukas 22:47-54

Saat Bercakap-cakap 
1. Siapa yang membawa orang jahat untuk 
 menangkap Yesus?
2. Adakah Yesus berlari ketika mereka datang?

Doa
Tuhan Yesus, aku mahu selalu setia kepada-Mu. 
Saya tidak akan menjadi seperti Yudas. Tolong 
aku selalu berjalan bersama kamu.    

102103



Hakcipta @ Upstream Publishing102103



Hakcipta @ Upstream Publishing

Ayam Berkokok
Petrus memang salah satu kawan Yesus dan murid-Nya. Dia 
pernah berjanji tidak akan berpisah daripada Tuhan Yesus. Dia 
sedang berdiri dekat obor api supaya tidak dingin. Di sana ada 
beberapa musuh Yesus. Seorang hamba perempuan berkata, 
“Awak selalu bersama Yesus, orang Galilea itu.” Dia sedang 
berkata Yesus adalah kawan Petrus.

     Petrus sangat takut. Dia berkata, ”Saya tidak tahu maksud 
awak.” Dia berpura-pura tidak mengenal Tuhan Yesus. Petrus 
sedang bercakap bohong. Dia takut orang lain akan memukul 
Dia. Ketika Petrus tiba di pintu gerbang, seorang  hamba 
lain berkata, “Orang ini ada bersama dengan Yesus, orang 
Nasaret.” Petrus berkata, “Aku tidak mengenal dia.” Datang 
lagi beberapa orang yang berkata bahawa Petrus bersama 
dengan Yesus, Petrus tetap berkata dia tidak mengenal Yesus. 

     Kemudian Petrus sangat sedih sewaktu ayam berkokok. Dia 
sungguh sayang Yesus.  Petrus pun teringat akan kata-kata 
Yesus, “Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal 
Aku tiga kali. Lalu dia pergi ke luar dan menangis dengan 
sedih” (Matius 26: 75). Menyangkal bererti Petrus berkata 
tidak mengenal Yesus.
   
Alkitab: Matius 26:69-75

Saat Bercakap-cakap 
1. Benarkah Petrus menjadi kawan Kristus?
2. Apakah yang dikatakan Petrus kepada mereka?
3. Apakah yang terjadi kepada Petrus sewaktu ayam berkokok?  

Doa
Tuhan Yesus, aku sayang akan Engkau selalu. Tolonglah aku agar 
tidak takut kalau musuh mengacau aku.   
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Orang Ini Tak Bersalah 
Sekumpulan orang telah membawa Yesus kepada seorang yang 
bernama Pilatus. Pilatus menyuruh orang mencambuk Yesus. 
Lalu askar-askar membuat mahkota duri bagi Tuhan Yesus. 
Mereka mengenakan jubah ungu pada-Nya lalu menampar 
Yesus.

     Pilatus membawa Tuhan Yesus keluar dan berkata kepada 
orang ramai, “Lihatlah orang ini!” Pilatus bertanya, “Siapakah 
yang patut kita bebaskan?” Orang ramai ingin membebaskan 
orang jahat. Mereka berseru, “Bunuh dia! Bunuh dia! Salibkan 
dia!”  

     Pilatus berkata bahawa Tuhan Yesus tidak berbuat apa-apa 
yang jahat. Tuhan Yesus kudus dan sempurna orangnya. Mereka 
tetap ingin membunuh Tuhan Yesus kerana Dia mengaku 
diri-Nya Anak Allah. “Kemudian Pilatus menyerahkan Yesus 
kepada mereka untuk disalibkan. Mereka mengambil Yesus 
dan membawa Dia pergi” (Yohanes 19:16).
 

Alkitab: Yohanes 19:1-16

Saat Bercakap-cakap 
1. Apakah yang dikatakan oleh Pilatus 
 mengenai Yesus?
2. Siapakah ingin dibebaskan oleh mereka?
3. Kenapakah mereka mahu Tuhan Yesus 
 disalibkan?

Doa
Tuhan Yesus, aku mahu menjadi seperti Engkau 
yang sungguh baik. Aku mahu mengikut Engkau.    
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Yesus Disalibkan
Pilatus memberikan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. 
Mereka mengambil Yesus dan membawa Dia pergi ke Bukit 
Golgota. Dengan kejam, mereka menyuruh Yesus memikul 
salib hingga ke satu tempat yang bernama “Tempat Tengkorak.” 
Di situ, Tuhan Yesus disalibkan bersama dua pencuri. Seorang 
di sebelah kiri, seorang di sebelah kanan dan Yesus di tengah-
tengah. 

 Yesus menyuruh Yohanes untuk menjaga ibu-Nya. Yesus 
nampak ibu-Nya dan murid yang dikasihi-Nya berdiri di situ. 
Oleh itu Yesus berkata kepada ibu-Nya, “Puan, dia anak puan” 
(Yohanes 19:26). Dia juga berkata kepada Yohanes, “Dia 
ibumu.” 

 Mereka memakukan tangan dan kakinya sehingga Dia mati. 
Adik-adik, bagaimana rasanya kalau tangan kita dipakukan? 
Tentu sakit bukan? Betapa besar kasihnya Yesus kepada kita 
sehingga Dia rela mati bagi dosa kita.  
   
Alkitab: Yohanes 19:16-24

Saat Bercakap-cakap 
1. Bagaimana Tuhan Yesus mati?
2.  Tuhan Yesus mati bagi siapa?

Doa
Tuhan Yesus, aku berterima kasih atas kasih-Mu 
yang begitu besar sehingga Engkau sudi mati 
di kayu salib demi dosaku.  
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Tuhan Yesus Meninggal 
Dunia
Tuhan Yesus mati setelah berjam-jam di kayu salib. “Benarkah 
Dia sudah mati?” kata Pilatus dengan terkejut. “Berapa lama 
Dia sudah mati?,” tanya Pilatus kepada ketua askar. Ketua 
askar itu berkata bahawa Yesus sudah betul-betul mati. “Kalau 
begitu Yusuf boleh mengambil tubuh-Nya,” kata Pilatus yang 
memberi izin kepada Yusuf. 

     “Lalu Yusuf membeli kain linen. Setelah dia menurunkan 
jenazah Yesus, dia membalut jenazah itu dengan kain linen, 
lalu meletakkan jenazah itu di dalam sebuah kubur baru yang 
dipahat di bukit batu. Selepas itu dia menggulingkan sebuah 
batu besar untuk menutup pintu kubur itu” (Markus 15:47).  
Maria Magdalena dan Maria, ibu Yoses melihat tubuh Yesus 
diletakkan dalam kubur itu. Hati mereka sungguh sedih.

 Semua murid-Nya sungguh sedih. Kawan yang akrab dengan 
mereka kini sudah mati. Mereka akan pergi dari sana dan 
Yesus tidak akan pergi bersama mereka lagi. Benarkah Yesus 
akan tinggal selama-lamanya dalam kubur yang dingin itu?    
 
Alkitab: Markus 15:42-47

Saat Bercakap-cakap 
1. Di manakah mereka meletakkan tubuh Tuhan Yesus?
2. Apakah yang digunakan untuk menutup lubang 
 kubur itu?

Doa
Tuhan Yesus, Engkau telah mati dan dikuburkan tetapi 
Engkau akan bangkit.
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Tuhan Yesus Bangkit
Awal-awal pagi tiga sahabat wanita Yesus datang ke kubur. 
Mereka ingin menaruh minyak harum atas tubuh-Nya. Mereka 
adalah Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome. 
Siapakah yang akan menolong mereka menggulingkan batu 
dari kubur itu. Sungguh berat! Setiba mereka di sana, batu itu 
sudah pun digulingkan dari kubur.

 Segera, mereka masuk ke dalam kubur. Mereka nampak 
satu malaikat berada dalam kubur itu. Malaikat itu memakai 
pakaian yang putih. Malaikat itu berkata, “Janganlah takut! 
Aku tahu bahawa kamu mencari Yesus orang Nasaret yang 
telah disalibkan. Dia tidak ada di sini. Dia sudah dibangkitkan! 
Lihatlah, inilah tempat mereka meletakkan Dia” (Markus 16:6). 

 Malaikat itu menyuruh mereka untuk pergi dan memberitahu 
pengikut-pengikut-Nya termasuk Petrus. Malaikat itu berkata, 
“Beritahulah, Dia pergi terlebih dahulu daripada kamu ke 
Galilea. Di sana kamu akan berjumpa dengan Dia, seperti 
pernah dikatakan-Nya kepada kamu.”  

   
Alkitab: Markus 16:1-8

Saat Bercakap-cakap 
1. Mengapakah wanita-wanita itu pergi ke kubur  
 Yesus?
2. Apakah yang dikatakan oleh malaikat itu 
 kepada mereka?

Doa
Betapa indah! Tuhan Yesus sudah hidup lagi. Suatu 
hari Engkau akan kembali lagi.   
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Dia Tidak Ada Di Sini
Mentari bersinar terang pada hari Ahad. Maria Magdalena 
dan Maria yang lain pergi melihat kubur Yesus. Gempa bumi 
terjadi tiba-tiba. Wah! malaiikat Tuhan turun dari syurga, 
menggulingkan batu penutup kubur. Malaikat itu pun duduk di 
atasnya! Ya, rupa malaikat itu bersinar-sinar dengan terang. 
Pakaiannya putih bagai salji. Askar pengawal takut dan jatuh 
seperti sudah mati.

 Malaikat itu berkata, “Janganlah takut! Aku tahu bahawa 
kamu mencari Yesus yang telah disalibkan itu. Dia tidak ada 
di sini. Dia sudah bangkit seperti yang dikatakan-Nya dahulu. 
Marilah lihat tempat jenazah Yesus diletakkan” (Matius 28:6).

 Wanita itu cepat-cepat meninggalkan kubur dan berlari 
memberitahu murid-murid lain. Tiba-tiba, Yesus menemui 
mereka dan berkata, “Sejahteralah kamu.” Wanita-wanita ini 
mendekati Dia, memegang kaki-Nya, lalu menyembah Dia. 
Yesus menyuruh mereka memberitahu murid-murid yang lain 
bahawa Dia menunggu mereka di Galilea.
   
Alkitab: Matius 28:1-11

Saat Bercakap-cakap 
1. Mengapakah wanita-wanita ini sungguh 
 sukacita?
2. Adakah Tuhan Yesus tetap dalam kubur-Nya?  

Doa
Tuhan Yesus, semua kawan-Mu begitu gembira 
kerana Engkau hidup. Aku juga sangat gembira 
kerana Engkau hidup.   
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Hanya Ada Kain Linen 
Maria Magdalena berlari-lari mencari Simon Petrus dan seorang 
murid yang menjadi sahabat akrab Yesus. Dia berkata kepada 
mereka, “Tubuh Tuhan sudah diambil dari kubur dan kami 
tidak tahu di mana Yesus diletakkan.” Petrus dan Yohanes 
tidak percaya kepada kata-kata wanita itu, dan mahu melihat 
apakah benar-benar Yesus tidak ada dalam kubur. Bagaimana 
mungkin Yesus tidak ada dalam kubur? Bukankah Yusuf sudah 
membalut Yesus dengan kain linen dan Dia tidak bernafas lagi? 

 Lalu Petrus dan Yohanes berlari ke kubur dengan hati yang 
berdebar-debar. Yohanes berlari lebih cepat daripada Petrus 
dan tiba ke kubur lebih awal. “Dia menjenguk ke dalam, dan 
melihat kain kapan terletak di tanah; akan tetapi dia tidak 
masuk ke dalam” (Yohanes 20:5). 
 

Alkitab: Yohanes 20:1-5

Saat Bercakap-cakap 
1. Siapakah yang berlari-lari ke kubur 
 Yesus?
2. Mengapakah tubuh Yesus Kristus tidak  
 berada di sana?
3. Tahukah mereka bahawa Tuhan Yesus   
 akan bangkit?

Doa
Tuhan Yesusku, Engkau bangkit dan aku 
mahu memberitahu orang lain mengenai hal 
ini.
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Kubur Yesus Kosong
Simon Petrus berlari dari belakang. Kakinya tidak sepantas 
Yohanes yang berlari seperti harimau bintang. Setiba di kubur, 
dia lansung masuk ke dalam kubur itu. Kain linen terletak di 
situ dan tubuh Yesus tiada di sana. Kain yang diikatkan pada 
kepala Yesus di sana juga. Petrus melihat semuanya dengan 
mata sendiri dan percaya. “Kemudian pengikut lain itu yang 
lebih dahulu tiba di kubur, juga masuk. Dia melihat semuanya 
dan percaya” (Yohanes 20:8). Yohanes dan Petrus kemudian 
pulang setelah berada di kubur. 

 Kemudian Yesus pergi menemui Maria Magdalena. Wanita itu 
menangis sedih di luar kubur sambil menjenguk ke dalam kubur 
itu. Dua malaikat yang berpakaian putih, bertanya kepadanya, 
“Puan, mengapa menangis?”  Maria menjawab, “Tubuh Tuhan 
saya telah diambil. Saya tidak  tahu Dia di mana!” Yesus 
bertanya kepadanya, “Puan, mengapa menangis? Siapakah 
yang puan cari?” Maria menduga Dia itu tukang kebun. Maria 
berkata, “Beritahulah saya tempat tuan meletakkan tubuh-Nya 
supaya saya boleh pergi mengambil-Nya.” Yesus berkata 
“Maria!” Maria berpaling kepada Yesus lalu berkata “Guru.”   
   
Alkitab: Yohanes 20:6-10

Saat Bercakap-cakap 
1. Adakah Tuhan Yesus berada dalam kubur itu?
2. Di manakah Tuhan Yesus?
3. Adakah Maria sedang bercakap dengan 
 tukang kebun?

Doa
Tuhan Yesus, aku ingin memberitahu banyak kawanku 
bahawa Engkau sudah hidup.
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Jalan Ke Emmaus
Dua kawan sedang berjalan ke pekan Emmaus. Muka mereka 
sedih dan pucat. Mereka bertanya, ”Kenapa Tuhan Yesus harus 
mati?” Hari ini sudah hari ketiga sejak mereka meletakkan 
Dia di kubur. Seorang lelaki yang ketiga berada di jalan yang 
sama lalu berjalan bersama mereka. “Bukankah Yesus harus 
mati dan bangkit seperti yang diceritakan nabi-nabi zaman 
dahulu?” kata orang itu.     

 Adik-adik, Yesus sedang bercakap dengan mereka tetapi 
mereka tidak tahu. Apakah yang terjadi kepada mata mereka? 
Yesus makan bersama-sama mereka. Dia mengambil roti, 
mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka. Mata 
mereka baru terbukalah. Mereka menyedari Yesus sedang 
bercakap dengan mereka. Lalu Yesus berkata kepada mereka, 
“Alangkah bodohnya kamu! Alangkah lambatnya kamu 
mempercayai semua yang dikatakan oleh nabi-nabi!” (Lukas 
24:25). Tiba-tiba orang ketiga ini pun lenyap daripada mereka! 
Dua kawan itu pergi ke Yerusalem untuk memberitahu sebelas 
murid lain. 
    

Alkitab: Lukas 24:13-32

Saat Bercakap-cakap 
1. Mengapa dua orang yang berjalan di jalan ke  
 Emmaus begitu sedih?
2. Siapakah lelaki yang menjelaskan tentang 
 Yesus?
3. Mengapakah Yesus mengatakan mereka bodoh?

Doa
Tuhan Yesus, aku mahu cepat memahami Alkitab. 
Tolong aku dan biarlah Roh Kudus menolong aku. 
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Jangan Takut, Aku Yesus
Dua murid yang bertemu dengan Yesus di jalan Emmaus 
sedang berkumpul bersama sebelas pengikut lain. “Tuhan 
sudah bangkit!” kata mereka. Mereka berdua mencerita 
tentang apa yang berlaku. “Mata kami baru terbuka sewaktu 
Dia membahagikan roti kepada kami,” kata mereka. 

 Sedang mereka bercakap-cakap, tiba-tiba Yesus berdiri 
dalam kalangan mereka. Kata Yesus, “Damai sejahtera.” 
Semua orang takut kerana mereka berfikir itu hantu. Yesus 
tidak ada kunci pintu. Bagaimana Dia boleh berdiri di depan 
mereka?

 Yesus berkata, “Lihatlah tangan-Ku dan kaki-Ku. Inilah 
Aku! Jamahlah Aku, maka kamu akan tahu bahawa Aku bukan 
hantu kerana hantu tidak mempunyai daging atau tulang, 
sedangkan Aku mempunyainya” (Lukas 24:39). Tuhan Yesus 
makan ikan bersama mereka dan juga minum madu. Jadi, 
mereka tahu dengan pasti bahawa Tuhan Yesus hidup! Tentu 
sekali Dia bukan hantu!

Alkitab: Lukas 24:33-48

Saat Bercakap-cakap 
1. Adakah Tuhan Yesus datang dengan 
 bayang-Nya?
2. Adakah Tuhan Yesus membuka pintu-Nya?  

Doa
Aku ingin berterima kasih kerana Engkau hidup 
dan selalu bersama aku.   
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Tuhan Yesus Kembali Ke 
Syurga
Selama empat puluh hari, Tuhan Yesus sering menampakkan 
diri kepada para murid setelah Dia bangkit. Suatu hari Tuhan 
Yesus berada di bukit bersama-sama para murid-Nya. Tuhan 
Yesus berpesan mereka agar jangan meninggalkan Yerusalem. 
Mereka mesti menerima Roh kudus yang akan diutus oleh 
Bapa-Nya setelah Yesus kembali ke syurga.

     “Setelah Yesus berkata demikian, Dia diangkat ke syurga, 
sementara mereka memandang Dia. Lalu awan menutupi Dia 
daripada pandangan mereka” (Kisah Para Rasul 1:9). Adik-
adik, Tuhan Yesus pergi ke Bapa-Nya di syurga. Dua malaikat 
yang berpakaian putih datang kepada para murid-Nya. Mereka 
memberitahu para murid-Nya bahawa Yesus akan kembali 
suatu hari nanti.
 
Alkitab: Kisah Para Rasul 1:9-11

Saat Bercakap-cakap 
1. Di manakah Tuhan Yesus pergi?
2. Apakah yang diberikan oleh Bapa setelah   
 Yesus berangkat ke syurga?
3. Adakah Tuhan Yesus akan kembali ke 
 dunia?

Doa
Bapa di syurga, penuhilah aku dengan kuasa Roh 
Kudus. Aku mahu menerima Roh Kudus dalam 
hidupku.  
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Angin Dan Apikah?
Tuhan Yesus kembali ke syurga tetapi Dia berjanji Roh Kudus 
akan datang. Para pengikut-Nya tidak akan menjadi anak 
yatim. Roh Kudus akan selalu bersama dengan mereka. 
Sewaktu Petrus sedang berdoa dengan kawan-kawannya di 
rumah, suatu bunyi kuat didengar oleh semua orang. Bunyi 
itu seperti angin kencang dari langit namun itu bukan angin!

     Adik-adik, tiba-tiba ada api di atas kepala mereka. Adakah 
rumah itu terbakar api? Tidak, itu tanda Roh Kudus sudah 
datang. Roh Kudus yang akan memberi kuasa dan menjadi 
Teman dan Penolong setia mereka. “Mereka semua dikuasai 
oleh Roh Allah. Mereka mula berkata-kata dalam pelbagai 
bahasa lain, menurut apa yang diberikan oleh Roh Allah kepada 
mereka” (Kisah Para Rasul 2:4). 

     Adik-adik, Bapa di syurga tidak suka kita hidup sendiri. Dia 
memberi Roh Kudus kepada kita sebagai Penolong.  
  
    
Alkitab: Kisah Para Rasul 2:1-3

Saat Bercakap-cakap 
1. Siapakah yang datang kepada kawan-kawan 
 Yesus yang sedang berkumpul untuk berdoa?
2. Siapakah Roh Kudus?

Doa
Terima kasih Roh Kudus kerana Engkaulah 
Teman setiaku yang memberi aku kuasa 
dan Penolongku. 
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Mereka Mabukkah?
Sewaktu murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh 
Kudus, mereka bercakap dalam Bahasa lain. Ada orang di 
sana berkata, “Semua orang ini mabuk.” “Tetapi mengapa kita 
mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa negeri kita 
masing-masing?” (Kisah Para Rasul 2:8).

     Petrus memberitahu mereka bahawa Tuhan Yesus adalah 
Kawan dan Penyelamat mereka. Sejak zaman dahulu, nabi-
nabi sudah mencerita tentang Yesus. “Pada zaman akhir ini, 
Allah akan memberi Roh Kudus kepada lelaki dan perempuan, 
kanak-kanak dan orang dewasa, hamba-hamba lelaki dan 
hamba-hamba perempuan. Semua ini pernah dikatakan nabi 
Yoel,” kata Petrus.

     “Matahari akan menjadi gelap dan bulan menjadi merah 
sebelum Hari Tuhan,” kata Petrus. Orang yang berseru kepada 
Yesus akan diselamatkan. Setelah mendengar tiga ribu orang 
ingin percaya.
    
Alkitab: Kisah Para Rasul 2:4-8, 14-21

Saat Bercakap-cakap 
1. Mengapa Petrus bercakap dengan berani?
2. Berapa orangkah yang mempercayai Tuhan  
  Yesus?

Doa
Bapa di syurga, penuhilah aku dengan Roh 
Kudus sehingga aku dapat mencerita tentang 
Tuhan Yesus. 
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Orang Lumpuh Berjalan
Pada suatu hari, Petrus dan Yohanes pergi ke Rumah Tuhan 
untuk berdoa. Waktu itu pukul tiga petang. Petrus dan Yohanes 
melewati Gerbang Indah. Di situ ada seorang lelaki yang 
kakinya lumpuh sejak lahir.  Setiap hari dia duduk di sini untuk 
meminta wang. Apabila dia menampak Petrus dan Yohanes, 
dia meminta wang.

     Petrus dan Yohanes memandang dia, lalu Petrus berkata, 
“Pandanglah kami!” Kemudian orang itu memandang mereka. 
Adakah Petrus akan memberi wang? Tetapi Petrus berkata, 
“Aku sama sekali tidak mempunyai wang, tetapi apa yang ada 
padaku akan aku berikan kepadamu: dengan kuasa Yesus 
Kristus orang Nasaret itu, berjalanlah!” (Kisah Para Rasul 3:6). 
Kemudian Petrus memegang tangan kanan orang lumpuh itu 
dan menolong dia bangun. Seketika itu juga kaki orang lumpuh 
itu menjadi kuat. Dia melompat bangun, dan berjalan ke sana 
sini. Dia melompat-lompat serta memuji Allah. 

Alkitab: Kisah Para Rasul 3:1-11

Saat Bercakap-cakap 
1. Apakah yang diingini oleh orang lumpuh ini?
2. Adakah Petrus dan Yohanes memberi dia lebih 
 baik daripada wang?
3. Siapakah yang membuat orang ini berjalan?
  
Doa
Terima kasih Tuhan Yesus, kuasa-Mu begitu ajaib. 
Aku tidak ada wang untuk diberikan kepada orang 
tetapi aku boleh ceritakan kasih-Mu.  
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Petrus dan Yohanes Taat 
Kepada Allah
Imam-imam tidak gembira dengan Petrus dan Yohanes. Mereka 
berdua mengajar bahawa Yesus mati dan bangkit kepada 
lima ribu orang. Semakin hari semakin banyak orang percaya 
kepada Tuhan Yesus. Walaupun kawan-kawan orang lumpuh 
itu bergembira kerana dia boleh berjalan tetapi musuh-musuh 
Yesus begitu marah.

     Dengan berani, Petrus berkata bahawa kuasa Tuhan Yesus 
yang bangkit telah menyembuh orang lumpuh ini. Telinga 
musuh-musuh tertutup dan mata mereka tidak mahu melihat 
kuasa Tuhan Yesus. “Awas tutup mulutmu rapat-rapat, jangan 
bercakap nama itu lagi kepada orang,” kata mereka dengan 
bengis. Petrus dan Yohanes tidak menurut mereka. Tetapi 
Petrus dan Yohanes menjawab, “Pertimbangkan sendiri mana 
yang benar di sisi Allah: Taat kepada tuan-tuan atau taat 
kepada Allah?” (Kisah Para Rasul 4:5-21). Taat kepada Allah 
lebih penting bagi Yohanes dan Petrus.

Alkitab: Kisah Para Rasul 4:5-21

Saat Bercakap-cakap 
1. Adakah musuh-musuh Tuhan Yesus bergembira ketika orang   
 lumpuh itu disembuhkan?
2. Dengan kuasa apakah Petrus dan Yohanes menyembuh orang  
 lumpuh ini?
3. Benarkah Petrus dan Yohanes akan berhenti bercakap tentang  
 Yesus?

Doa
Tuhan Yesus, aku mahu menurut Engkau selalu walaupun dimarah 
oleh kawan-kawanku.
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Ananias Berbohong
Pada suatu hari, Ananias berbohong kepada rasul Petrus. Dia 
sudah merancang untuk berbohong bersama isterinya, Safira. 
Mereka telah menjual sebidang tanah dan berbohong sudah 
memberi semua wang kepada rasul-rasul. Sebenarnya dia 
menyimpan sebahagian dalam dompet sendiri kerana tamak 
akan wang.

 Lantas, Ananias mengambil satu bahagian dan letak pada 
kaki rasul Petrus. Tetapi Petrus berkata: “Ananias, mengapa 
hatimu dikuasai Iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus 
dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu?” (Kisah 
Para Rasul 5:3). Sewaktu dia sedang berbohong, dia jatuh dan 
mati. Semua orang mengangkat dia ke luar lalu dia diletakkan 
dalam kubur. Isterinya pun berbohong lalu jatuh mati. Semua 
orang yang mendengar cara mereka mati sungguh takut.  

 Mengapakah mereka mahu merancang yang jahat dalam 
hati? Adik-adik, jangan berbohong. Kalau kita berbohong, kita 
mesti meminta maaf daripada Allah. Allah akan mengampuni 
kita tetapi jangan berbohong lagi. 
      
Alkitab: Kisah Para Rasul 5:1-11

Saat Bercakap-cakap 
1. Kenapa lelaki itu dan isterinya mati?
2. Apakah yang perlu kita buat kalau kita sudah 
 berbohong?

Doa
Tuhan Yesus, mulutku hanya untukmu. Aku tidak 
mahu berbohong lagi.
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Malaikat Menolong 
Petrus
Lihat, Petrus berada dalam penjara. Siapakah yang memasuk- 
kan dia dalam penjara? Raja Herodes yang membenci orang 
Kristian telah membunuh Yakobus dan menangkap Petrus. 
Pada malam itu, Petrus tidur antara dua askar dan diikat 
dengan rantai. Di luar ada pengawal sedang menjaga mereka.

     “Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus. 
Cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus 
untuk membangunkannya, katanya: “Bangunlah segera!” Maka 
gugurlah rantai itu dari tangan Petrus” (Kisah Para Rasul 12:7). 

 Kemudian malaikat itu berkata, “Pakailah kasutmu dan 
bajumu. Ikutlah aku.” Petrus mengikuti malaikat itu ke luar. 
“Mimpikah aku,” Petrus tanya sendiri. Pintu-pintu besi semua 
terbuka bagi mereka. Sesudah tiba di luar, tiba-tiba malaikat 
itu pun pergi. Lalu Petrus pun pergi ke rumah Maria. Di situ 
semua orang yang percaya sedang berdoa bagi Petrus. Mereka 
semua sangat hairan akan hal ini. 

Alkitab: Kisah Para Rasul 12:1-17

Saat Bercakap-cakap 
1. Siapakah yang melepaskan Petrus dari penjara?
2. Adakah dia mempunyai kunci?
3. Apakah yang dilakukan oleh kawan-kawan Petrus 
  apabila mereka mendengar dia dalam penjara?

Doa
Bapa di syurga, aku berterima kasih kerana Engkau 
menolong aku sewaktu aku dalam keadaan susah. 
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Stefanus Melihat Syurga
Suatu hari, musuh-musuh mendengar Stefanus bercakap 
tentang Tuhan Yesus. Mereka begitu marah akan Stefanus. 
Lalu mereka membawa berapa orang saksi, dan berbohong 
bahawa Stefanus mengajar yang salah. Mereka berkata 
Stefanus mengubah ajaran Musa dan Allah.

 Banyak orang datang mendengar Stefanus membela iman-
nya. Muka Stefanus seperti malaikat ketika dia menceritakan 
daripada Abraham, Yusuf, Musa dan nabi-nabi. Dia berkata, 
“Kamu seperti nenek moyang mereka yang degil tidak mahu 
mendengar kepada Roh Kudus.” 

 Musuh-musuh mengheret Stefanus ke luar bandar dan 
melempari batu terhadap Stefanus. Stefanus berlutut dan 
berdoa agar Tuhan tidak membalas dosa mereka walaupun 
mereka jahat. Sebelum Stefanus mati, dia berkata, “Lihatlah,” 
katanya, “saya melihat syurga terbuka dan Anak Manusia 
berdiri di sebelah kanan Allah!” (Kisah Para Rasul 7:56). 

Alkitab: Kisah Para Rasul 6:8-15; 7:54-60

Saat Bercakap-cakap 
1. Mengapakah orang itu melempari batu 
 terhadap Stefanus?
2. Adakah Stefanus marah akan mereka?
3. Apakah yang dilihat Stefanus sebelum 
 dia mati?

Doa
Tuhan Yesus, aku mahu mengampuni mereka 
yang berbuat jahat terhadap saya kerana saya 
percaya kepada Tuhan Yesus. 
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Filipus Menolong Pegawai 
Etiopia 
“Apa maksud ini?” kata seorang pegawai istana. Pegawai 
istana ini bekerja untuk ratu Etiopia berada dalam kereta kuda. 
Dialah ketua yang mengurus semua harta ratu Etiopia dalam 
istana. Pegawai ini sangat ingin mengenal Allah. Dia sedang 
membaca nabi Yesaya.

 Malaikat menyuruh Filipus untuk pergi ke jalan padang pasir 
dan menolong pegawai itu memahami firman Allah. Pegawai itu 
sedang membaca tentang Domba Allah. Roh Kudus menyuruh 
Filipus pergi ke dalam kereta kuda itu. Filipus memberitahu 
pegawai Etiopia itu bahawa Domba itulah Yesus yang mati 
bagi dosa semua orang. 

 Pegawai itu percaya semua yang dikatakan Filipus. “Aku 
mahu dibaptis dalam air!” kata pegawai itu. Sahut Filipus: 
“Jika tuan percaya dengan segenap hati, boleh.” Jawabnya: 
“Aku percaya, bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah” (Kisah 
Para Rasul 8:37). Setelah pegawai itu dibaptis, Roh Tuhan 
melarikan Filipus. Dia tidak dapat dinampak lagi oleh pegawai 
itu!

Alkitab: Kisah Para Rasul 8:26-40

Saat Bercakap-cakap 
1. Bolehkah pegawai ratu Etiopia memahami Alkitab yang   
 dibacanya?
2. Siapakah yang menyuruh Filipus menolong dia?
3. Adakah pegawai itu percaya?

Doa
Allah Bapa, berilah saya hikmat untuk menolong orang lain 
memahami Alkitab.
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Paulus Menangkap Orang 
Percaya
Ini Paulus. Dahulu, namanya Saulus. Dia seorang Farisi 
alim yang pernah membenci orang Kristian. “Sementara itu 
Saulus meneruskan ancamannya untuk membunuh pengikut-
pengikut Tuhan. Saulus pergi kepada Imam Agung” (Kisah Para 
Rasul 2:1). Imam Agung bererti imam yang terbesar. Saulus 
meminta surat supaya dia boleh menangkap orang Kristian. 
“Biarlah mereka masuk dalam penjara,” kata Saulus. 

 Saulus tidak mengenal Tuhan Yesus yang sayang akan dia. 
Tuhan Yesus yang bangkit akan bertemu dengan dia. Segera, 
dia akan menghentikan perbuatan jahat terhadap orang 
Kristian. Allah ingin Saulus menjadi rasul-Nya. Allah mahu 
Saulus membawa banyak orang mengenal Allah.

 Pada suatu hari, Saulus pergi ke Damsyik dengan hati 
yang panas. Dia mahu menangkap lebih banyak orang yang 
percaya. Lelaki atau perempuan, semua akan dibawa balik ke 
penjara Yerusalem. Adakah Saulus akan berjaya? 

Alkitab: Kisah Para Rasul 9:1,2

Saat Bercakap-cakap 
1. Apakah yang ingin dilakukan oleh rasul  
 Paulus?
2. Apakah yang ingin dilakukan oleh Allah  
 dalam hidup rasul Paulus?

Doa
Tuhan Yesus, jagalah orang Kristian yang 
dicedera oleh musuh-musuh iman mereka.  
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Saulus! Saulus!
Saulus berada dalam perjalanannya ke Damsyik. Hatinya 
sungguh panas. Dia mahu menangkap orang Kristian. “Dalam 
perjalanannya ke Damsyik, apabila dia sudah dekat kota itu, 
tiba-tiba cahaya dari langit memancar di sekeliling Saulus” 
(Kisah Para Rasul 9:3). Saulus jatuh dan mendengar suatu 
suara dari syurga.  “Saulus, Saulus! Mengapa engkau berbuat 
jahat terhadap Aku?” Saulus bertanya, “Siapakah tuan?” Suara 
itu berkata, “Aku Yesus, yang engkau buat jahat itu.”

 Saulus pun berdiri, dia tidak dapat melihat apa-apa. Saulus 
dibawa ke Damsyik. Dia tidak makan tiga hari dan tiga malam. 
Lalu, seorang yang bernama Barnabas meletakkan tangan ke 
atas kepala Saulus supaya dia dapat melihat dan dipenuhi Roh 
Kudus. Nama Saulus ditukarkan kepada Paulus.

 Kemudian Barnabas membawa Paulus kepada rasul-rasul. 
Barnabas berkata, ”Paulus telah bertemu dengan Tuhan Yesus 
dalam perjalanan ke Damsyik. Tuhan Yesus berkata-kata 
kepadanya. Sekarang dia sangat berani dan mengajar tentang 
Tuhan Yesus di Damsyik.” Semua orang percaya menyambut 
Paulus.
      
Alkitab: Kisah Para Rasul 9:3-19

Saat Bercakap-cakap 
1. Siapakah yang bercakap kepada rasul Paulus 
 dari syurga?
2. Adakah Paulus terus menangkap orang Kristian?

Doa
Terima kasih Allah, Engkau mengubah Paulus 
sehingga dia menjadi hamba-Mu.
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Paulus Masuk Dalam 
Bakul Besar
Musuh-musuh ingin membunuh Paulus kerana dia selalu 
mencerita tentang kasih Tuhan Yesus ke mana-mana dia pergi. 
“Biar kita menunggu siang malam di gerbang pintu untuk 
membunuh Paulus,” kata musuh-musuhnya. Kawan-kawan 
Paulus mengambil Paulus, meletakkan dia ke dalam satu bakul 
besar. Dengan senyap-senyap, mereka menurunkan Paulus 
dari tembok.

 Setelah itu, Paulus pergi mencari semua orang Kristian 
di Yerusalem. Mereka semua takut akan dia. Barnabas 
menerima Paulus dan memberitahu mereka bahawa Paulus 
sudah berubah. Kini, dia sudah berkawan dengan Yesus. “Dan 
Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem, dan 
dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan” (Kisah Para 
Rasul 9:28).  

 Paulus sangat pandai mengajar sehingga semua orang 
yang percaya menjadi kuat. Paulus juga rajin menulis surat-
surat kepada semua orang yang percaya. Surat-suratnya ada 
dalam Alkitab. 
 
Alkitab: Kisah Para Rasul 9:22-28

Saat Bercakap-cakap 
1. Bagaimanakah rasul Paulus berlari daripada musuh-musuhnya?
2. Kenapakah orang Kristian lain takut akan Paulus?
3. Adakah Paulus berani mengajar?   

Doa
Terima kasih Tuhan Yesus, bersama Roh Kudus, Engkau mampu 
mengubah hati orang. Paulus tidak menjadi penjahat lagi tetapi 
guru firman-Mu. 
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Paulus dan Silas 
Menyanyi Di Penjara
Di tepi sungai Filipi yang tenang, Paulus dan Silas sedang 
mengajar orang berdoa. Di sana ada seorang hamba perempuan 
yang pandai menilik. Dia mencari banyak wang untuk tuan-
tuannya. Paulus berkata, “Ada roh jahat dalam budak ini.” 
Dengan lantang, Paulus mengusir roh jahat, “Dalam nama 
Tuhan Yesus keluarlah!”

 “Rugilah kita ini,” kata tuan-tuan hamba perempuan 
dengan marah. Hamba perempuan ini tidak pandai menilik 
lagi. “Mari kita bawa Paulus dan Silas kepada pembesar-
pembesar,” seru mereka. Mereka membawa Paulus dan Silas 
kepada pembesar-pembesar yang kejam.  Oleh itu, Paulus dan 
Silas dirotan oleh pembesar-pembesar. Aduh! sakitnya tetapi 
mereka tidak menangis. Lepas itu, mereka berdua dibuang 
dalam penjara. “Kira-kira tengah malam Silas dan Paulus 
berdoa, dan menyanyikan pujian kepada Allah. Orang tahanan 
yang lain mendengar mereka” (Kisah Para Rasul 16:25). 
Gempar bumi terjadi dan pintu penjara terbuka!

Alkitab: Kisah Para Rasul 16:22-34

Saat Bercakap-cakap 
1. Apakah yang terjadi di penjara sewaktu 
 Paulus dan Silas menyanyi?
2. Mengapakah Paulus dan Silas tidak 
 menangis?

Doa
Aku berterima kasih kerana Engkau mengasihi 
orang di penjara juga.
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Kapal Paulus Tenggelam
Angin badai yang dipanggil Timur Laut memukul kapal yang 
dinaiki Paulus. Wah, ombaknya sungguh ganas. Kapal mereka 
hampir tenggelam. Kapal itu tidak dapat melawan ombak. 
Paulus dan semua orang menurunkan layarnya. Mereka 
membiarkan kapal itu terapung-apung. Semua barang dibuang 
ke dalam laut supaya kapal tidak tenggelam.

 Selama beberapa hari mereka tidak menampak matahari 
dan bintang-bintang. Angin badai amat kencang. Harapan 
untuk selamat semakin tipis. Mereka juga tidak makan 
apa-apa selama empat belas hari kerana bimbang. Tetapi Allah 
mengirim satu malaikat kepada Paulus. Malaikat itu berkata, 
“Janganlah takut, Paulus! Engkau akan menghadap Kaisar. 
Oleh sebab kebaikan hati Allah kepadamu, semua orang yang 
belayar denganmu akan selamat” (Kisah Para Rasul 27:24).

 Akhirnya, kapal mereka tidak dapat bergerak. Semua orang 
terjun dan berenang ke sebuah pulau. Penduduk pulau itu 
sangat mesra kepada mereka. Hujan turun dan udara sungguh 
sejuk. Paulus dan kawan-kawannya mengumpulkan kayu dan 
membuat obor api. 
 
Alkitab: Kisah Para Rasul 27:14-44

Saat Bercakap-cakap 
1. Apakah yang terjadi kepada kapal Paulus?
2. Adakah semua orang diselamatkan?
3. Apakah yang dikatakan oleh malaikat itu?
  
Doa
Allah Bapa, terima kasih kerana Engkau selalu menjaga aku. Ajari 
aku berdoa pada waktu bahaya. 
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