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Kepada kedua guru sekolah dasarku yang 
telah membuat perbedaan yang positif 
dalam hidupku:

Barbara Wear, guru kelas dua – kebaikan 
dan kesabaran Anda menyentuh hatiku. 
Hati yang mengasihi dari Yesus bersinar 
melalui Anda. Saya selalu mengingat 
sewaktu Anda mengundang saya dan 
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Tiga Tujuan:
Pemuridan dalam Sekolah (Schools in 
Discipleship) adalah sebuah gaya hidup, 
bukan sebuah kurikulum.

Buku Pedoman ini dimaksud untuk 
menjadi penuntun di rumah, di kelas, dan 
online, sebagaimana mereka:

1. Memanggil setiap siswa dan 
keluarganya untuk memiliki kebangunan 
rohani setiap hari dengan Yesus.

2. Bermitra dengan para orangtua, 
para siswa, para pendeta, jemaat, dan 
komunitas.

3. Memuridkan para siswa untuk 
mempercayai, mengikuti, dan 
membagikan Yesus Kristus.



5

Daftar Isi
 
Bagaimana Menggunakan Buku ini      10

Petunjuk Penolong 12

Guru Kelas & Kepala Sekolah      14

Memanggil          16

Mengapa Memanggil?

Panggilan Berdasarkan Impian Allah   17

Panggilan Cara Hidup Anda  
Setiap Hari:           19 

1. Bangun Saat Allah Memanggil Anda 
untuk Bergabung dengan-Nya di 
dalam Firman-Nya dan Doa.       19

2. Berserah Sepenuhnya kepada 
Yesus sebagai Tuhan.      20

3. Temukan Gambaran Segar Yesus 
dalam Firman-Nya dan Doa.           21

4. Dibaptis oleh Roh Kudus.     22
5. Mengasihi Keluarga Anda Sendiri. 23
6. Memuridkan Umat Percaya dan 

Umat Belum Percaya.                 24
7. Menghidupkan Doa Tuan yang 

Memiliki Tuaian.        26

Panggil Keluargamu   27
• ke dalam Hati Anda    27
• untuk Kebangunan Rohani 28
• untuk Ibadah Setiap Hari   30
• untuk Bermitra dalam Menjadikan 

Murid        31

Panggil Keluarga Siswa Anda 32
• ke dalam Hati Anda                          32
• untuk Kebangunan Rohani 33
• untuk Ibadah Keluarga  34
• untuk Bermitra Dalam Pemuridan   35



6

Panggil Siswa Anda 36
• ke dalam Hati Anda                          36
• untuk Kebangunan Rohani 37
• untuk Ibadah Keluarga  38
• untuk Bermitra dalam Pemuridan   39

Panggil Jemaat Anda   40
• ke dalam Hati Anda  40
• untuk Kebangunan Rohani 41
• untuk Ibadah Keluarga  42
• untuk Bermitra dalam Pemuridan    43

Panggil Komunitas Anda 44
• ke dalam Hati Anda  44
• untuk Kebangunan Rohani 45
• untuk Ibadah Keluarga  46
• untuk Bermitra dalam Pemuridan   47

Bermitra    48

Mengapa Bermitra?   48

Bermitra dengan Para Orangtua           49
• dalam Doa                           49
• dalam Pekan Doa                     50
• dalam Pemuridan                   51

Bermitra dengan Para Siswa  52
• dalam Doa   53
• dalam Pemuridan                      53
• dalam Pekan Doa                   54
• dalam Misi Komunitas               55

Bermitra dengan Para Pendeta 56
• dalam Doa    56
• dalam Perencanaan  57
• dalam Promosi   58
• dalam Ibadah   59
• dalam Pemuridan   60
• dalam Pekan Doa   61
• dalam Misi         62



7

Bermitra dengan Jemaat  63
• dalam Doa   63
• dalam Pekan Doa   64
• dalam Pemuridan dan Misi       65

Bermitra dengan Komunitas  66
• dalam Doa    66
• dalam Pelayanan   67

Pemuridan    68

Mengapa Pemuridan?          68 

Pemuridan Seperti Yesus     70

Mempraktikkan Pemuridan  
Seperti Yesus          71

1. Menghidupkan Apa yang  
Anda Ajarkan        72

2. Bangkitkan Pikiran Mereka 73
3. Mendorong Kedalam Pengenalan 

akan Allah                                     75
4. Pembangunan Karakter               76
5. Tingkatkan Kuasa Melakukan 

Kebaikan                                       77

Pemuridan dengan Buku Pertama Yesus-- 
Firman Yang Tertulis     78

• Biografi   80
• Perlakuan Yesus Terhadap Sesama  81

Pemuridan dengan Buku Kedua Yesus 
-Alam           83

• Mengajarkan Tentang Ilmu Alam 85

Pemuridan dalam Seluruh Kurikulum    86

Pemuridan dengan WPA- Waktu Pribadi 
bersama Allah        89



8

Memuridkan melalui Saat Bersama Allah   90

Memuridkan melalui Sejarah Dunia      91

Memuridkan melalui Prinsip-Prinsip 
Bisnis         93

Memuridkan melalui Musik  94

Sebuah Ajakan Mendesak Untuk 
Memuridkan Generasi Baru          95
Lampiran:

1. Retreat Kerohanian Pribadi: 24 Jam 
bersama Allah            97

2. Malam Doa   105

3. Gagasan-gagasan untuk Membuat 
Ibadah Keluarga        109

4. Contoh Surat Untuk Calon Chaplain 
Kelas            112

5. Deskripsi Pelayanan Relawan untuk 
Koordinator Chaplain Kelas    114

6. Deskripsi Pelayanan Relawan untuk 
Chaplain Kelas           116

7. Pertemuan Orientasi untuk  Chaplain 
Kelas        118

8. Sekolah yang Menjalankan Misi      120

9. Ide Pelayanan/Jangkauan Keluar   122

10. Inventaris Rohani untuk Para Guru 125

11. Survei Peserta Didik     126

12. Keyakinan Pada Juruselamat Anda 128

13. Lima Langkah untuk Menemukan 
Kehendak Allah          131

14. Cara Membuat Doa Alkitab sambil 
Berjalan (Prayer Walks)         132



9

15. Doa Berjalan (Prayer Walks) Musa  137

16. Topik Kebaktian dalam Kelas      141

17. Apa yang Boleh dan Tidak Boleh 
Dilakukan dalam Kebaktian Kelas  146

18. Bagaimana Memperlengkapi Para 
Siswa untuk Membagikan Kesaksian 
Mereka           148

19. Menemukan Impian yang diberikan 
Allah untuk Anda (Your God-Given 
Dream): Lima Pertanyaan untuk 
Ditanyakan         150

20. Dimana Melayani Allah: Selidiki 
dengan Pertanyaan-pertanyaan    153

21. Sumber-Sumber Pemuridan Yang 
Membantu Lainnya      156



10

BAGAIMANA MENGGUNAKAN
BUKU INI

1. Berdoa untuk meminta kebijaksanaan 
Allah dan waktu yang tepat menurut 
Allah, ketika Anda mempertimbangkan 
untuk mengimplemantasikan apa yang 
Anda baca. Yakobus 1:5-8, Pengkotbah 
3:1-11.  Menjadi pembuat murid yang 
dimaksud dalam sekolah Kristus 
dimulai dengan hubungan Anda 
pribadi dengan Dia. Mulai dengan 
penuh doa menghidupkan tujuh 
prinsip hidup setiap hari sebagai murid 
Yesus (lihat hal 19-26). 

2. Pelajari buku ini seperti sebuah 
buku resep. Ketika Anda diyakinkan 
untuk mencoba dalam kehidupanmu, 
terapkan itu segera. Gunakan daftar isi 
untuk melihat topik-topik yang cocok 
buatmu. Anda mungkin memulai untuk 
mengimplemantasikan salah satu 
resep. Beberapa topik di dalam bagian 
berbeda terlihat sama, tetapi Anda 
akan menemukan resep-resepnya 
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unik karena disesuaikan dengan 
pendengarnya. 

3. Ketika Anda telah mengimplentasikan 
resep tersebut, ajarkan seseorang 
lainnya untuk melakukan hal tersebut.
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Petunjuk Penolong:

Buku Pedoman ini telah dipersiapkan dari 
“dalam keluar’ (inside-out). Hati Anda 
untuk Kristus memiliki dampak dengan 
cara Anda memuridkan para siswa untuk 
Kristus. Bagian pertama mengundang 
engkau untuk merespon panggilan Kristus 
secara pribadi dan kemudian memanggil 
keluargamu, keluarga para siswamu, para 
siswa, jemaat dan akhirnya komunitas 
Anda untuk Kristus. Jangan tawar hati. 
Lakukan dengan lembut, sabar, persisten 
mengasihi dan percaya pada Kristus. 

Bagian kedua memanggil Anda untuk 
bermitra. Anda mungkin menemukan 
beberapa mitra yang potensial di dalam 
pemuridan para siswa yang sebenarnya 
tidak tertarik untuk dilibatkan. Praktikkan 
sikap ‘memberi’ kepada para mitra ini, 
daripada ‘menuntut’. Berdoa untuk setiap 
potensi mitra. Bersabar. Pendeta dan para 
orangtua siswa sangat sibuk seperti Anda. 
Rayakan setiap kerjasama kemitraan yang 
memuliakan Yesus di setiap tingkatan 
partisipasinya. 

Bagian ketiga menantang Anda untuk 
memuridkan siswa di kelas Anda. Jangan 
takut untuk mencoba prinsip-prinsip ini. 
Berdoa banyak. Bergantung pada Roh 
Kudus. Curahkan kasih Allah Bapa ke setiap 
siswa. Tindak lanjuti dan laksanakan setiap 
kebenaran yang diberikan tentang Allah 
sampai kabar baik itu dipahami, menjadi 



13

berharga pada hati mereka, dan menjadi 
bagian dari kehidupan praktis mereka. Para 
siswa memuridkan seseorang lainnya untuk 
melakukan yang sama.
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Guru Kelas dan Kepala Sekolah /
Pengelola Sekolah

Guru Kelas

Anda mungkin mengajar para siswa di 
rumah Anda atau di ruang kelas formal. 
Pelayanan Anda sangat berharga. 
Berfokus untuk apa yang Anda punya 
kekuatan untuk merubah.  Anda dapat 
menghidupkan secara pribadi prinsip-
prinsip menjadi murid Yesus setiap hari. 
Anda bisa menceritakan  perubahan 
hidup Anda kepada keluarga Anda dan 
ke para siswa di ruang kelas.  Di luar 
tembok rumah Anda dan ruang kelasmu, 
Anda perlu mempraktikkan kemitraan 
berdoa ditingkatan yang lebih tinggi. 
Menghormati siapapun yang memimpin 
sekolahmu, gerejamu, dan komunitasmu. 
Berdoa untuk mengundang, daripada 
meminta keterlibatan mereka di School 
in Discipleship. Menjadi mitra berdoa 
dengan para administratormu.

Para Kepala Sekolah/Pengelola Sekolah

Anda mungkin kepala sekolah, atau 
direktur pusat penitipan anak, direktur 
kelompok pemuda atau pendeta di jemaat 
lokal. Allah telah mempercayakan Anda 
dengan tambahan wilayah pengaruh 
untuk kerajaan Allah. Jangan memaksa 
domba-domba dalam penjagaanmu, 
tetapi memimpin mereka dengan kasih. 
Buat lingkungan dimana rasa aman untuk 
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belajar bagaimana menjadi murid dan 
memuridkan untuk Kristus. Rayakan setiap 
usaha yang dilakukan para guru untuk 
hidup sepenuhnya menjadi murid Yesus 
dan memuridkan para siswa. Menjadi 
mitra berdoa dengan para guru. Inventaris 
Rohani Bagi Para Guru (lihat lampiran 10) 
dan Survei Siswa (lihat lampiran 11) akan 
memberikan Anda suatu alat di awal dan 
akhir tahun ajaran sekolah untuk belajar 
kebutuhan rohani apa yang dibutuhkan 
para guru dan para siswa, Keinginan Anda  
secara terbuka untuk menjadi seorang 
pembelajar dan bertumbuh menjadi murid 
Yesus akan mendorong mereka yang 
dalam penjagaan Anda akan bertumbuh 
juga. 



16

memanggil 

Mengapa memanggil orang muda dan 
orangtua mengalami kebangunan rohani 
dengan Yesus?

1. Engkau suam-suam kuku dalam 
pengalaman Anda dengan Yesus. 
Wahyu 3:15,16 

2. Engkau sangat membutuhkan Yesus. 
Wahyu 3:17 

3. Yesus memanggil kita SEKARANG, 
sebelum Dia datang kembali.  
Wahyu 3:20 
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Impian Allah adalah ...

1. Anak-anak, orang muda dipenuhi oleh 
Roh Kudus dan membagikan Yesus 
dengan berani bersama-sama.  
Kisah 2:17 

2. Hubungan yang disembuhkan antara 
anak-anak, dan para orangtua, antara 
anak-anak dan saudara kandung dan 
keluarga besar. Maleakhi 4:5,6  

3. Secara Pribadi, Kebangunan Rohani 
untuk semua usia, mendorong para 
orangtua untuk memuridkan anak-

PANGGILAN BERDASARKAN
IMPIAN ALLAH



18

anak mereka kepada Yesus Kristus. 
Ulangan 6:4-9
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PANGGILAN CARA HIDUP
ANDA SETIAP HARI

(Lihat Inventaris Rohani untuk Para Guru, 
Lampiran 10)

Setiap Hari:  

1. Bangun saat Allah memanggil Anda 
untuk bergabung dengan-Nya melalui 
Firman-Nya dan Berdoa.
• Allah Bapa membangunkan Yesus 

setiap hari saat Yesus di dunia ini 
untuk mengajar Dia.  Yesaya 50:4

• Setiap malam sebelum tidur, minta 
Allah untuk membangunkan Anda 
hari berikutnya untuk memiliki 
waktu yang tidak terburu-buru 
untuk memiliki waktu pribadi 
bersama Allah di dalam Firman-
Nya dan doa.  Sebagai contohnya: 
“Bapa sebagaimana Kau lakukan 
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bagi Kristus, bangunkan kami juga 
sehingga saya bisa diajar oleh-Mu”.

• Bangunlah saat Dia memanggil Anda 
dan nikmati waktu tidak terburu-buru 
secara pribadi dengan Allah (WPA).

Setiap Hari: 

2. Berserah Sepenuhnya kepada Yesus 
sebagai Tuhan (Tuan).
• Yesus: 

	o Berserah kepada Allah Bapa. 
Matius 26:39-44
	o Ditinggikan Allah. Filipi 2:9-11
	o Diberikan otoritas di Surga dan 
Dunia. Matius 28:18

• Momen pertama setiap pagi, 
serahkan: 
	o Diri Anda seutuhnya (All you are)
	o Semua milik Anda (All you have)
	o Seluruh Sikap Anda (Your whole 
attitude) 

Aktivitas: Gambar sebuah mahkota pada 
atas sebuah halaman kertas. 

• Buat label: Yesus adalah Tuhan 
(“Tuan”). 

• Buat suatu daftar di dalam mahkota 
itu apa yang sudah Anda serahkan 
kepada Yesus 

• Buat suatu daftar di kiri dan kanan 
mahkota itu apa yang belum Anda 
serahkan kepada Dia
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Setiap Hari: 

3. Temukan sebuah gambaran segar 
Yesus di dalam Firman-Nya dan di 
dalam doa. 
• Datang ke dalam Hadirat Allah 

dengan: 
	o Ucapan Syukur. Berterima kasih 
atas apa yang Allah telah lakukan 
bagi anda. Mazmur 100:4a
	o Pujian. Memuji Allah untuk Siapa 
Dia (Who He is), Mazmur 100:4a.
	o Pengakuan. Mengaku dosa-
dosa Anda dan dapatkan 
pengampunan dan pembersihan.  
1 Yohanes 1:9

• Yesus adalah FOKUS Firman 
Allah. Sebelum engkau membuka 
Alkitab, minta Allah mengirim Anda 
Roh Kudus untuk mengajarkan 
kebenaran tentang Yesus. Roh 
Kudus akan menolong Anda 
menemukan Yesus di dalam apa 
yang Anda baca. Yohanes 16:3, 
Yohanes 5: 39.

• Praktikkan setiap hari apa yang 
Anda baca di dalam Firman-Nya. 
Matius 7:24
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Setiap Hari: 

4. Dibaptis oleh Roh Kudus. 
• Percaya di dalam Yesus melalui 

datang kepada-Nya dengan rasa 
haus yang sangat. Yohanes 7:37-39

• Percaya di dalam Yesus melalui 
datang kepada-Nya dengan rasa 
haus yang sangat. Yohanes 7:37-39
	o Yesus memberikan hati untuk 
bertobat. Yehezkiel 36:26-27
	o Bertobat adalah berbalik dari 
jalan-jalan lama. 2 Korintus 5:17

• Menurut dan Meminta janji 
pemberian Roh Kudus. Kisah 5:32, 
Lukas 11:13
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Setiap Hari: 

5. Mengasihi Keluarga Anda sendiri
Minta Allah untuk mengoperasi hati 
Anda untuk mengeluarkan kepahitan dan 
kekerasan hati. Yehezkiel 36:26

Mengampuni sebagaimana Yesus sudah 
mengampuni Anda dengan murah hati. 
Efesus 4:32 

Buat satu hal setiap minggu yang 
menolong setiap anggota keluaga 
merasa dicintai oleh mu. Lakukan itu.  
1 Yohanes 3:18
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Setiap Hari: 

6. Memuridkan baik umat percaya 
maupun umat yang belum percaya 
kepada Yesus. 

Tanya Tuhan siapa yang Anda harus 
muridkan bagi Kristus.

• Yesus menghabiskan satu malam 
untuk berdoa sebelum Dia memilih 
siapa yang Dia mau investasikan 
dalam hidupnya

• Gunakan waktu satu malam di 
dalam doa (lampiran 2) untuk 
menemukan bagaimana Allah ingin 
Anda menginvestasikan waktu Anda 
di dalam keluarga, para siswa dan 
komunitas. Lukas 6:12-16

• Pergi ke tempat dimana mereka 
berada. Undang mereka untuk 
bergabung dengan Anda dalam 
sebuah perjalanan bertumbuh 
sebagai murid Yesus.Matius 4: 18-20

• Ajarkan kebenaran (Yesus adalah 
Kebenaran). Yohanes 14:16, Matius 
28: 19,20

• Tindaklanjuti secara berulang 
sampai para murid memiliki 
Kebenaran tentang Yesus.
	o Perjelas dalam pikiran mereka. 
Tanyakan: “Apakah Anda 
mengerti?’. Biarkan mereka 
mengulang prinsip-prinsip 
kembali kepada Anda untuk 
menunjukkan pemahamannya. 
Yohanes 13;12 
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	o Jauh di dalam hati mereka. 
Tanyakan: “Apa artinya ini bagi 
Anda dan hubungan Anda dengan 
Yesus?” Yohanes 21:16
	o Digunakan di tangan mereka 
(bagian dari gaya hidup 
mereka sehari-hari). Tanyakan: 
“Bagaimana Anda mempraktikkan 
Firman Allah?” Matius 7:24
	o Bepergian dengan kaki mereka. 
(Pergi memuridkan orang lain). 
Tanyakan: “Siapa yang Anda 
muridkan?” “Pergi dan berikan 
yang Yesus berikan kepadamu”. 
Matius 10:5-8
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Setiap Hari:
7. Menghidupkan Doa Tuan yang 

mempunyai tuaian (Live the Lord-of-
the-harvest prayer)
• Berdoa setiap hari untuk memiliki 

hati Yesus yang berbelas kasihan 
untuk orang yang belum mengenal 
Dia. Matius 9:35,36

• • Minta Tuan yang mempunyai 
tuaian untuk mengirim pekerja-
pekerja untuk tuaian itu. Lukas 10:2

• Pergi kemanapun Yesus utus Anda 
ke dalam penuaian-Nya. Lukas 
10:1,3.
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Ke Dalam Hati Anda
“Sesungguhnya Aku akan mengutus nabi 
Elia kepadamu menjelang datangnya hari 
TUHAN yang besar dan dahsyat itu. Maka 
ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik 
kepada anak-anaknya dan hati anak-anak 
kepada bapa-bapanya...”
Maleakhi 4:4-6

Jadilah orang pertama yang meminta 
maaf ketika Anda menyakiti perasaan 
anggota keluarga. Jangan membuat 
alasan mengenai apa yang telah Anda 
lakukan.

Beri tahu setiap anggota keluarga di 
rumah Anda bahwa Anda mengasihi 

PANGGIL KELUARGAMU
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mereka--setiap hari. SMS atau telepon 
mereka yang jauh. Hanya mengatakan 
hal-hal yang membangun setiap anggota 
keluarga. Efesus 4:29

Untuk Kebangunan Rohani

Yesus berkata, “dan Aku, apabila Aku 
ditinggikan dari bumi, Aku akan menarik 
semua orang datang kepada-Ku.” 
Yohanes 12:32

• Teladani kasih dan anugerah Yesus 
kepada keluarga Anda melalui 
ucapan dan tindakan Anda.

“Lalu berkatalah Yakub kepada seisi 
rumahnya dan kepada semua orang yang 
bersama-sama dengan dia: “Jauhkanlah 
dewa-dewa asing   yang ada di tengah-
tengah kamu, tahirkanlah diri Anda dan 
tukarlah pakaianmu.” Kejadian 35:2

• Kumpulkan keluarga Anda dalam 
lingkaran. Letakkan kantong 
sampah di lantai di depan Anda. 
Berdoalah agar Roh Kudus 
datang untuk menguatkan dan 
membersihkan rumah dan masing-
masing hati mereka dari apa pun 
yang menghalangi pertumbuhan 
keluarga Anda bersama Yesus.

• Memimpin dengan teladan: 
Tempatkan dalam satu tas hal-hal 
yang Anda miliki secara pribadi 
yang mengkompromikan kesetiaan 
Anda kepada Kristus.

• Berikan masing-masing sebuah 
tas, dan undanglah mereka untuk 
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mengisinya dengan apa pun yang 
mengalihkan perhatian mereka 
dari memiliki Yesus sebagai cinta 
terbesar mereka.

• Kubur, bakar atau buang ke tempat 
sampah.

• Bersama-sama mengucapkan 
terima kasih kepada Tuhan untuk 
kemenangan dan kebebasan.
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Untuk Ibadah Setiap Hari

Nikmati aktivitas yang menghubungkan 
satu dengan yang lainnya bersama sama. 
Berdoa. Kegiatan ini menarik perhatian 
seluruh anggota keluarga, menuntut 
semua untuk berpartisipasi, dan 
mempersiapkan hati untuk tema yang 
akan dieksplorasi dalam Firman Tuhan 
(lihat gagasan/ide dalam Lampiran 3).

Selidiki Firman Allah. Cerita merupakan 
hal yang paling baik untuk diselidiki 
bersama anak-anak yang lebih kecil.

Jadikan Yesus sebagai fokus cerita. 
Apa yang diceritakan kisah ini kepada 
kita tentang Yesus? Apa yang cerita ini 
tunjukkan kepada kita tentang hati Yesus? 
Karakter? Kuasa-Nya? Yohanes 5:39

Terapkan Firman Tuhan. Berdoa.  
Matius 7:24

• Yesus panggil kita MENJADI apa 
hari ini melalui cerita ini? (Contoh: 
Baik? Lembut? Setia?)

• Apa yang Yesus panggil untuk kita 
LAKUKAN hari ini dengan cerita ini? 
(Contoh: Pilih tempat yang tenang 
untuk berdoa; Membantu tetangga 
yang sudah lanjut usia membuang 
sampahnya.)
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Untuk Bermitra dalam Menjadikan Murid

Jadikan pemuridan di rumah Anda 
seperti olahraga beregu - setiap orang 
memiliki peran dalam memuridkan 
anggota keluarga Anda. Saling 
membantu untuk percaya, mengikuti dan 
membagikan Yesus.

Buatlah daftar beberapa cara spesifik 
yang diinginkan setiap anggota keluarga 
untuk bertumbuh bersama Yesus. 
Berdoalah untuk satu sama lain supaya 
dapat bertumbuh dengan cara-cara ini. 
Saling menguatkan!

Sebagai sebuah keluarga, tanyakan 
kepada Allah  kepada siapa Dia 
memanggil Anda untuk untuk melakukan 
pemuridan di luar rumah Anda. Buat 
daftar nama-nama. Mulailah berdoa 
sebagai keluarga untuk masing-masing 
nama setiap hari.
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Ke Dalam Hati Anda

Berdoa untuk mereka setiap Minggu.

Kunjungi mereka di rumah mereka.

Tanyakan kepada mereka bagaimana 
Anda dapat berdoa untuk mereka. 
Berdoalah bersama mereka.

PANGGIL KELUARGA
SISWA ANDA
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Untuk Kebangunan Rohani

Rekrut beberapa mitra doa untuk 
bergabung dengan Anda dalam berdoa 
agar Allah membawa kebangunan rohani 
bagi keluarga siswa.

Carilah Tuhan di waktu terbaik di malam 
hari untuk memohon kebangunan rohani 
antar generasi yang dapat diikuti oleh 
para siswa dan keluarga.

Jadwalkan kebangunan rohani di sekolah 
sesegera mungkin di semester ini. 
Undang semua siswa dan keluarganya.

Adakan kebangunan untuk tujuan ini:
• Untuk menarik segala usia kepada 

Yesus sebagai “...Jalan, dan 
Kebenaran, dan Hidup ...” Yohanes 
14:6

• Untuk memanggil keluarga-keluarga 
untuk bertobat. Matius 4:17

• Untuk membebaskan tua dan 
muda dari segala sesuatu yang 
mengkompromikan kasih mereka 
kepada Yesus. Yohanes 8:36

• Untuk memperlengkapi keluarga 
untuk berada dalam Firman Tuhan 
dan dalam doa setiap hari. Mazmur 
119:105

(Buka indiscipleship.org untuk sumber 
daya kebangunan antar generasi.) 
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Untuk Ibadah Keluarga

Lakukan pertemuan lanjutan setelah 
kebangunan rohani untuk model ibadah 
keluarga.

Undang semua siswa dan keluarganya.

Tuntun dalam ibadah keluarga sederhana. 
(Lihat Lampiran 3 sebagai contoh). 
Ajarkan prinsip-prinsip sederhana dalam 
memimpin ibadah bagi keluarga mereka. 
Tantang keluarga untuk merencanakan 
satu Ibadah keluarga dalam seminggu 
sebagai permulaan. Tentukan tanggal 
untuk pertemuan tindak lanjut untuk 
membagikan kesaksian, mengajukan 
pertanyaan, dan untuk saling mendoakan.
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Untuk Bermitra dalam Pemuridan

Bagikan kepada keluarga-keluarga hasil 
statistik lokal tentang berapa banyak 
pemuda yang meninggalkan gereja.

Undanglah orangtua untuk bermitra 
dengan Anda dalam memuridkan anak-
anak mereka.

Minta komitmen mereka untuk 
bergabung dengan Anda dalam berdoa 
setiap hari agar anak-anak mereka 
bertumbuh sebagai murid Yesus. 
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Ke Dalam Hati Anda

Ketahui nama mereka dan aktivitas 
favorit mereka.

Berdoalah bersama setiap siswa 
seminggu sekali (walaupun hanya 
beberapa menit).

Selalu mencari sesuatu yang positif untuk 
dikatakan setiap hari tentang setiap 
siswa. Katakan itu! 

PANGGIL SISWA ANDA
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Untuk Kebangunan Rohani

Setiap hari, bagikan dengan kelas Anda 
satu hal yang Anda temukan tentang 
Yesus dari waktu pribadi Anda di pagi 
subuh dalam Firman-Nya dan dalam doa.

Undanglah setiap siswa untuk menjadi 
bagian kebangunan rohani bagi keluarga 
mereka.

Berikan setiap siswa bagian untuk 
memimpin kebangunan rohani bagi 
keluarga.

(Lihat Survei Siswa di Lampiran 11.)
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Untuk Ibadah Keluarga

Seminggu sekali, hadirkan kebaktian 
yang dapat dipimpin oleh siswa Anda di 
rumah.

Ajaklah siswa Anda untuk bertanya 
kepada orangtua mereka apakah mereka 
dapat berdoa bersama mereka.

Beri siswa waktu untuk membagikan apa 
yang Allah sedang lakukan dalam ibadah 
keluarga mereka. 
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Untuk Bermitra dalam Pemuridan

Ajarkan Perintah Penginjilan dalam 
Matius 28:18-20.

Bimbing setiap siswa untuk mengetahui 
keunikan mereka, yang merupakan 
pemberian Allah untuk melayani (Lihat 
Lampiran 20).

Pasangkan para siswa dengan jenis 
kelamin yang sama sebagai mitra doa. 
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Ke Dalam Hati Anda

Pilih kegiatan regular gereja untuk 
dihadiri agar terhubung dengan keluarga 
keluarga di gereja Anda.

Saat Allah membuka jalan, berdoalah 
bersama orang-orang yang menghadiri 
gereja Anda.

Secara terbuka tegaskan kepada gereja 
apa yang Anda hargai tentang keluarga 
gereja dan bagaimana Anda melihat 
Tuhan bekerja di dalamnya. 

PANGGIL JEMAAT ANDA
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Untuk Kebangunan Rohani

Beritahukan kepada pendeta dan Majelis 
gereja Anda tentang keinginan Anda 
untuk memiliki kebangunan rohani bagi 
para siswa dan keluarga mereka.

Undanglah keluarga gereja untuk 
bergabung dengan Anda dalam 
kebangunan rohani. Yoel 2:1,12-17

Libatkan jemaat untuk menunjuk 
pemimpin untuk kebangunan rohani.
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Untuk Ibadah Keluarga

Rekrut siswa dan keluarga mereka yang 
melakukan ibadah di rumah mereka 
untuk membagikan kesaksian singkat 
selama kebaktian Sabat tentang apa yang 
Tuhan lakukan bagi keluarga mereka saat 
mereka beribadah bersama.

Jadikan Ibadah/ kebaktian keluarga 
sebagai model kepada Jemaat.

Tantang setiap rumah tangga untuk 
menjadi tempat penyembahan.
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Untuk Bermitra dalam Pemuridan

Berdoalah dengan pendeta tentang 
bagaimana jemaat dapat bermitra dalam 
memuridkan siswa kepada Kristus.

Undanglah para siswa dan keluarga 
mereka ke kebaktian gereja Anda. 
Berdirilah bersama pendeta untuk 
memperkenalkan siswa dan keluarganya 
kepada jemaat Anda.

Undanglah siswa dan keluarga mereka ke 
tengah rumah Tuhan. Undanglah jemaat 
untuk membentuk lingkaran di sekitar 
mereka. Mintalah jemaat untuk memilih 
beberapa orang untuk berdoa berkat atas 
siswa dan keluarganya.
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Ke Dalam Hati Anda

Berdoalah untuk belas kasihan Yesus bagi 
orang-orang di komunitas Anda. Matius 
9:36

Buat janji dengan walikota kota Anda. 
Tanyakan bagaimana Anda dapat 
mendukung mereka dalam doa. Doakan.

Jadilah pemberi semangat di komunitas 
Anda. 

PANGGIL
KOMUNITAS ANDA
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Untuk Kebangunan Rohani

Berdoalah untuk kebangunan rohani 
komunitas Anda bersama Yesus.

Mintalah kepada Allah untuk 
menyediakan 2-3 orang anggota 
komunitas yang dapat Anda rekrut untuk 
berdoa bersama untuk kebangunan 
rohani.

Undang anggota komunitas Anda 
mengikuti kebangunan rohani sekolah 
untuk siswa dan keluarga siswa.
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Untuk Ibadah Keluarga

Tanyakan kepada kepala pemadam 
kebakaran dan kepala polisi di tempat 
Anda, apa kekhawatiran mereka terhadap 
keluarga mereka.

Ajak komunitas atau masyarakat 
untuk berkumpul bersama mendoakan 
kebutuhan kebutuhan keluarga dalam 
masyarakat.

Pimpin ibadah singkat yang bersifat 
ibadah keluarga interaktif untuk 
memberikan dorongan kepada 
komunitas. 
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Untuk Bermitra dalam Pemuridan

Mintalah Allah untuk menunjukkan 
kepada Anda siapa anggota komunitas 
yang memiliki hati untuk memuridkan 
siswa kepada Kristus.

Rekrut 1-2 orang per kelas di sekolah 
Anda untuk datang dan berbagi 
beberapa kebutuhan komunitas dengan 
siswa.

Undanglah siswa di setiap kelas untuk 
berdoa bagi tamu dari komunitas dan 
para tamu untuk berdoa bagi siswa. 
Undang para tamu untuk datang dan 
bergabung dengan mereka dalam 
melayani masyarakat selama tahun 
ajaran.
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Mengapa Bermitra?

Kita menghadapi sebuah krisis global 
dimana anak-anak kita bertumbuh tanpa 
iman yang mengubahkan hidup di dalam 
Yesus Kristus.

Pendekatan tradisional kita lewat 
keluarga, sekolah dan gereja yang bekerja 
secara terpisah untuk keselamatan anak-
anak kita telah gagal. Kita telah gagal 
untuk bermitra.

Penglihatan Allah dari Kisah Para Rasul 
12:7 adalah untuk saat ini. Sekarang 
adalah waktu untuk bermitra bersama 
memuridkan anak-anak kita untuk 
berjalan bersama Allah dan untuk 
menemukan serta menjalani mimpi yang 
diberikan Allah.

berMITRA
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Dalam Doa

Mengundang para orangtua untuk datang 
dan bergabung dengan Anda dalam 
mendoakan anak-anak mereka.

Minta para orangtua membagikan 
permohonan-permohonan doa mereka.

Bagikan permohonan doa Anda dengan 
para orangtua.

BERMITRA DENGAN
PARA ORANGTUA
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Dalam Pekan Doa

Ajak para orangtua untuk berdoa bagi 
setiap anak di dalam kelas mereka 
pada minggu sebelum Pekan Doa 
diadakan. Minta mereka mendoakan agar 
setiap anak menerima Yesus sebagai 
Juruselamat dan Tuhan mereka.

Ajak para orangtua untuk berdoa selama 
Pekan Doa setiap hari. Mendoakan agar 
Roh Kudus berbicara melalui Firman yang 
tertulis kepada setiap hati. Berdoa untuk 
setiap hati agar ditarik kepada Yesus.

Ajak para orangtua untuk menjadi 
pemimpin dalam kelompok kecil selama 
Pekan Doa.
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Dalam Pemuridan

Komunikasikan tujuan rohani Anda 
kepada para orangtua.

Setiap minggu pulangkan para siswa 
ke rumah dengan tugas yang bersifat 
rohani untuk dilakukan bersama orangtua 
mereka sesuai dengan tema dari kelas 
Alkitabmu. Contohnya: Minta pelajar-
pelajar untuk berdoa bersama orangtua 
mereka tentang menerapkan sebuah 
tantangan pemuridan dalam hidup 
mereka atau hidup keluarga, untuk 
membaca dan mendiskusikan bagian 
dari Firman Tuhan, atau membagikan 
Yesus bersama-sama di tengah-tengah 
masyarakat.

Ketika bertemu dengan para orangtua 
untuk mendiskusikan pencapaian 
nilai anak-anak mereka, mintalah para 
orangtua menceritakan bagaimana 
mereka melihat anak-anak mereka 
bertumbuh bersama Yesus. Tanyakan 
para orangtua bagaimana caranya 
bermitra dengan mereka dalam proses 
pemuridan anak-anak mereka untuk 
Kristus.
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Dalam Doa

Mintalah kelas Anda untuk menyampaikan 
setiap permohonan doa.

Berdoalah saat itu untuk setiap 
permohonan doa mereka.

Saat Roh kudus mendorongmu, berdoalah 
secara individu bersama siswa-siswa atas 
permohonan doa mereka. Tanyakan pada 
mereka: Apakah ada hal lain di hati Anda 
yang ingin saya doakan?

BERMITRA DENGAN
PARA SISWA
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Dalam Pemuridan 

Buat contoh sebuah lingkungan di mana 
Anda sebagai guru selalu belajar sesuatu 
yang baru tentang Yesus secara pribadi 
setiap hari. Buatlah suasana nyaman 
untuk para siswa untuk bertanya dan 
berbagi apa yang mereka temukan. 
Para siswa akan merasa nyaman untuk 
bertanya dan berbagi pengalaman saat 
mereka tahu Anda akan mendengarkan 
dengan penuh kasih sayang serta 
menghargainya dan saat Anda 
menghargai hal-hal baik yang mereka 
lakukan dalam kelas.

Mintalah kuasa Roh Kudus untuk terus 
menunjukkan kepada Anda bagaimana 
memberikan kesempatan kepada setiap 
Siswa untuk menggunakan karunia-
karunia rohani mereka dalam kebaktian 
di dalam kelas, belajar Alkitab dan 
membagikan kesaksian-kesaksian 
mereka, dll.

Dengan penuh Doa tempatkan para 
siswa dalam kelompok kecil yang terdiri 
dari 4-6 siswa untuk belajar Firman 
dan berdoa. Siapkanlah pertanyaan-
pertanyaan untuk didiskusikan. Pilih 
seorang pemimpin dan wakilnya. Setiap 
beberapa minggu ganti pemimpin secara 
bergiliran. Dengan demikian para siswa 
akan bertumbuh secara alami menjadi 
pemimpin-pemimpin rohani.
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Dalam Pekan Doa

Ajak para Siswa untuk memimpin doa 
syafaat bagi setiap siswa yang jadi 
pemimpin.

Latih para siswa untuk menyampaikan 
Firman Allah dengan cara interaktif (Lihat 
Lampiran 3).

Latih para Siswa untuk bermitra dengan 
para orangtua sebagai pemimpin 
kelompok kecil untuk Pekan Doa.
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Dalam Misi Komunitas

Jangan rencanakan misi komunitas atau 
masyarakat UNTUK para pelajar. Dengan 
penuh doa rencanakan BERSAMA para 
Pelajar.

Buat daftar talenta dan karunia rohani 
dari setiap siswa. Lakukan bersama-
sama untuk membuat daftar singkat 1-3 
karunia/talenta yang ditemukan oleh 
kelas pada setiap pelajar.

Kumpulkan para siswa bersama-sama 
berlutut dan mencari Allah. Mintalah 
kepada Allah “Kebutuhan apa dalam 
masyarakat yang diinginkan Allah dari 
kami berikan sesuai dengan segala 
kesanggupan dan talenta yang dimiliki? 
Doakan, diskusikan dan buat daftar 
kebutuhan-kebutuhan yang dilayangkan 
saat berdoa. Dengan penuh doa pilihlah 
kebutuhan mana yang akan dilayani 
dalam masyarakat. Rencanakan bersama-
sama. Pergi lakukanlah itu.
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Bermitra Dalam Doa

Berdoalah untuk para Pendeta di wilayah 
setiap hari. Pastikan mereka tahu bahwa 
Anda sedang berdoa bagi mereka.

Pergilah bersama Guru lain atau 
orangtua, dan berdoa dengan pendeta 
di Gereja mereka. Berdoalah agar Allah 
memberkati gereja mereka, dan berdoa 
untuk berkat yang limpah bagi pendeta 
dan keluarga.

Mintalah dari Pendeta apa permohonan 
doanya. Doakanlah.

BERMITRA DENGAN
PARA PENDETA
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Bermitra Dalam Perencanaan

Bekerjalah DENGAN pendeta dalam 
kalender perencanaan sehingga keluarga 
gereja memiliki paling sedikit 1 s.d. 2 
malam per minggu TANPA pertemuan/
acara baik di Gereja maupun Sekolah. 
Bekerjalah bersama untuk memelihara 
waktu keluarga bersama di rumah.

Tanyakanlah Pendeta dalam acara apa 
tahun ini yang paling berguna bagi 
kehadiran Anda sebagai Guru. Catatlah. 
Berkomitmenlah untuk mendoakan 
seluruh permohonan-permohonan 
ini. Berkomitmentlah untuk apa yang 
Anda dapat lakukan dan tetap jaga 
keseimbangan hubungan dengan Tuhan, 
pernikahan, keluarga, kesehatan, dan 
sekolah.

Komunikasikan acara sekolah yang paling 
cocok untuk kehadiran Pendeta. Mintalah 
jika mereka bersedia mendoakan 
undangan ini dan pastikan mereka 
memberitahukan keputusan kepadamu.
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Bermitra dalam Promosi

Berdoalah bersama-sama kepada siapa 
Tuhan sedang memanggil Gereja dan 
Sekolah untuk melayani komunitas 
atau masyarakat sekitarmu. Bekerjalah 
bersama-sama untuk jangkauan 
keluar di lingkungan dimana Allah 
menempatkannya dalam hatimu.

Dengan seizin Pendeta, daftarkan nama 
dan nomor kontak saat mempublikasikan 
daftar staff sekolah.

Tawarkanlah agar nama dan informasi 
kontak Anda ada di dalam buletin Gereja.
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Bermitra dalam Ibadah

Tanyakan pada Pendeta bagaimana 
sekolah Anda dapat membantu dalam 
pelayanan kebaktian Sabat.

Latih para Siswa agar siap untuk setiap 
kesempatan yang sudah dirancang 
Pendeta. Undanglah para siswa untuk 
latihan saat perbaktian kelas. 

Komunikasikan dengan Pendeta saat 
Anda memiliki para siswa yang sudah 
siap berbicara, bernyanyi, membaca, 
berdoa atau memimpin saat pelayanan 
di Gereja. (Lihat lampiran 18 , bagaimana 
melatih para siswa untuk membagi 
kesaksian mereka.) Komunikasikan 
dengan Pendeta jika ada para siswa yang 
rindu untuk menyaksikan apa yang Tuhan 
sudah lakukan dalam kehidupan mereka 
melalui pelayanan dan misi sekolah.
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Bermitra dalam Pemuridan

Undang Pendeta untuk datang ke 
Kelasmu. Perkenalkan Pendeta kepada 
Para Pelajar.

Mintalah Para Siswa untuk mendoakan 
Pendeta saat kunjungan. Undang juga 
Pendeta untuk mendoakan para Pelajar.

Tanyakan Pendeta, “Topik Alkitab apa 
yang Anda sukai untuk diajarkan? 
Bagaimana Anda dapat melatih anak-
anak bertumbuh lebih dekat kepada Allah 
dan membagikan iman mereka”.

Jadwalkan Pendeta untuk membagikan 
kerinduan dan kekuatan yang diberikan 
Allah kepadanya.
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Bermitra dalam Pekan Doa

Undanglah Pendeta untuk memimpin 
Pekan Doa satu semester sebelumnya.

Undanglah Pendeta untuk bertemu 
dengan Anda, orangtua, para siswa 
sebelum Pekan Doa Sekolah diadakan. 
Mintalah Pendeta untuk membuat 
himbauan untuk para orangtua untuk 
menjadi mitra Doa selama Pekan Doa. 
Pimpin para orangtua untuk membuat 
lingkaran disekitar Pendeta dan para 
siswa untuk mendoakan apa yang Allah 
akan lakukan untuk setiap hati selama 
Pekan Doa.

Setelah Pekan Doa, kumpulkan para 
orangtua bersama Pendeta. Undang 
Pendeta untuk membagikan kepada para 
orangtua:

1. Bagaimana untuk mengetahui kapan 
Anak mereka siap untuk dibaptis.

2. Bagaimana memulai sebuah 
Kelompok kecil orangtua untuk 
memuridkan anak-anak  mereka. (lihat 
sumbernya: Indiscipleship.org)
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Bermitra dalam Misi

Berdoalah bersama Pendeta dimana 
para Siswa dapat melayani paling baik 
di komunitas atau masyarakat untuk 
melengkapi apa yang dilakukan Gereja di 
komunitas atau masyarakat. Menyetujui 
tempat-tempat dalam masyarakat 
dimana Allah memanggil Gereja untuk 
melayani.

Bekerjasama dengan para Siswa dengan 
penuh doa untuk mencapai sebuah cara 
melayani orang-orang disekitar, dimana 
Gereja ingin melayani.

Undanglah Pendeta untuk datang dan 
bergabung dengan Anda sekali sebulan 
atau sekali dalam tiga bulan untuk 
melayani komunitas atau masyarakat 
dengan Kasih Yesus.
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Bermitra Dalam Doa

Rekrut mitra doa dari Jemaat yang akan 
berdoa setiap hari untuk Guru-guru dan 
para Siswa di Sekolah.

Undang Jemaat untuk menjalankan 
doa keliling di sekolah dan gedungnya 
sebelum Sekolah mulai. Mengundang 
para pengikut Kristus dari komunitas atau 
masyarakat untuk berpartisipasi, itu juga 
sangat baik.

Mintalah Jemaat untuk berdoa setiap 
hari selama Pekan Doa agar Roh Kudus 
memenangkan hati dari setiap Siswa 
untuk Yesus Kristus. Laporkan kepada 
Jemaat secepatnya setelah Pekan Doa. 
Bagikan apa yang Allah sudah lakukan.

BERMITRA
DENGAN JEMAAT
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Bermitra Dalam Pekan Doa

Rekrut mitra doa dari Jemaat Anda 
seminggu sebelum Pekan Doa Sekolah 
untuk mendoakan setiap Pelajar, Guru 
dan staff. Berdoa seminggu sebelumnya 
dan setiap hari selama Pekan Doa untuk 
Roh Kudus agar menarik setiap orang 
kepada Yesus sebagai Juruselamat dan 
Tuhan.

Rekrut anggota jemaat yang akan 
memimpin kelompok-kelompok kecil 
Siswa dalam Doa selama Pekan Doa.

Bekerjasamalah dengan Pendeta untuk 
mempersiapkan waktu selama kebaktian 
Sabat setelah Pekan Doa berlangsung 
agar para Pelajar, Guru-guru bersama 
pemimpin kelompok kecil dari Jemaat 
membagikan kesaksian apa yang telah 
dilakukan Allah di dalam hati mereka. 
Berterimakasihlah pada Jemaat atas 
kebersamaan mereka sebagai Mitra doa. 
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Bermitra Dalam Pemuridan dan Misi

Perkuat jangkauan rohani Anda dengan 
merekrut para pelayan rohani sukarela 
atau Volunteer Chaplain dari Jemaat 
anda. Volunteer Chaplain ini akan 
menolong Anda menjangkau lebih 
banyak siswa secara pribadi. Mereka akan 
mengenal nama para Pelajar, Berdoa bagi 
mereka dan bersama dengan mereka. 
Mereka akan menjadi suara yang lain di 
dalam kelas Anda untuk mengangkat 
Yesus untuk setiap anak. (Lihat Lampiran 
4-9, 16 & 17.)

Undang sukarelawan kelas untuk 
memimpin kebaktian singkat setiap 
minggu. Memberdayakan para 
sukarelawan untuk merencanakan dan 
memimpin pelayanan komunitas atau 
masyarakat dan proyek-proyek misi 
bersama Anda dan para Pelajar.

Komunikasikan dengan Pendeta saat 
sukarelawan kelas mempunyai kesaksian 
untuk dibagikan kepada Jemaat tentang 
apa yang sedang dilakukan Tuhan 
dalam kehidupan para Siswa dan lewat 
Siswa untuk melayani komunitas atau 
masyarakat bagi Kristus.
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Bermitra Dalam Doa

Ajaklah para Siswa dari kelas Anda 
untuk berdoa bersama para pemimpin 
di komunitas atau masyarakat, seperti 
Walikota, Pemadam Kebakaran, dan 
Polisi.

Jika Anda tidak bisa pergi dan berdoa 
dengan pemimpin komunitas, ajak 
mereka datang ke kelas Anda untuk 
berbagi tentang pekerjaan mereka. 
Persiapkan para Siswa untuk mendoakan 
mereka, saat mereka datang.

Ajak para siswa dan orangtua 
pendamping dalam doa keliling di kota 
Anda . Sementara berjalan berdoalah 
untuk keluarga-keluarga, bisnis dan 
mereka yang melayani di komunitas atau 
masyarakat.

BERMITRA DENGAN
KOMUNITAS       
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Bermitra Dalam Pelayanan

Mintalah perwakilan sukarelawan dimana 
mereka membutuhkan pertolongan.

Mintalah pemadam kebakaran dan polisi 
jika para siswa Anda dapat menolong 
mereka dalam beberapa proyek untuk 
melayani komunitas/masyarakat.

Melayanilah tanpa mengharapkan 
penghargaan untuk dirimu, sekolah Anda 
dan gerejamu.
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Mengapa Pemuridan itu Penting?

Banyak anak-anak kita yang bertumbuh 
lalu keluar dari gereja. Seringkali anak-
anak kita telah menerima informasi 
tentang Yesus tetapi kurang memiliki 
hubungan pribadi dengan Dia dan tidak 
mengalami perubahan oleh kuasa Kristus 
yang hidup dalam hati mereka! Bukannya 
menjadi garis depan dalam memuridkan 
orang lain yang belum memiliki 
kesempatan mengenal Kristus, seringkali 
anak-anak kita hanya menonton saja 
tanpa diberi tempat untuk melayani.

Yesus memberikan contoh pribadi: “Dan 
ketika Yesus sedang berjalan menyusur 
danau Galilea, Ia melihat dua orang 
bersaudara, yaitu Simon yang disebut 
Petrus, dan Andreas, saudaranya. Mereka 
sedang menebarkan jala di danau, sebab 
mereka penjala ikan. Yesus berkata 
kepada mereka: “Mari, ikutlah Aku, dan 
kamu akan Kujadikan penjala manusia.” 
Matius 4:18,19.

PEMURIDAN
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Yesus memerintahkan kepada semua 
orang yang mengikut Dia: “Karena itu 
pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-
Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa 
dan Anak dan Roh Kudus”. Matius 28:1



70

Yesus membina hubungan dengan para 
murid-Nya. Ia meluangkan waktu bersama 
mereka. Tujuan-Nya bukan mengirimkan 
informasi tetapi mengubah kehidupan!

Yesus menjalankan apa yang Ia ajarkan. 
Ia mengajarkan apa yang Ia hidupkan 
dalam keseharian. Ia menanyakan 
pertanyaan dan menjawab pertanyaan 
untuk memastikan murid-Nya mengerti. 
Ia menantang agar murid-murid-Nya 
menghidupkan apa yang Ia pelajari. 
Dengan cepat Ia mengirim murid-murid-
Nya agar keluar dan menjangkau orang 
lain, seperti yang Ia telah ajarkan kepada 
mereka.

PEMURIDAN
SEPERTI YESUS
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Mempraktikkan Pemuridan Seperti Yesus 

1. Teladankan kepada murid-murid 
Anda sikap, karakter, kebiasaan dan 
prioritas yang Tuhan ingin mereka 
miliki dalam hidup mereka. 

2. Ketika Anda mengetahui Anda 
telah mendapat perhatian mereka, 
ajarkan para murid itu kebenaran 
yang mengubahkan hidup. Tanyakan 
kepada mereka pertanyaan dan 
jawablah pertanyaan mereka sampai 
mereka mengerti. 

3. Sediakan kesempatan agar murid-
murid Anda mempraktikkan apa 
yang Anda ajarkan. Amatilah prinsip-
prinsip apa yang mereka sudah 
‘tangkap’ atau pahami. Sesuaikan 
pengajaran anda, atau ubahlah 
pendekatan Anda sepenuhnya 
apabila dibutuhkan, agar memastikan 
bahwa murid-murid mempraktikkan 
apa yang dipelajari. 

4. Beri tantangan kepada para murid 
agar berdoa dengan tekun dalam 
menerapkan kebenaran yang Anda 
telah ajarkan kepada mereka dalam 
kehidupan mereka sendiri dan 
kemudian mengajarkan itu kepada 
orang lain. Ajaklah mereka untuk 
melaporkan bagaimana mereka 
memuridkan orang lain.
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1. Menghidupkan Apa yang Anda 
Ajarkan

Bandingkan apa yang Yesus ajarkan 
dengan apa yang Ia hidupkan:

“Berbahagialah orang yang lemah 
lembut…” Matius 5:5, dihidupkan dalam 
Markus 10:13-16.

“…Janganlah kamu kuatir…” Matius 6:31, 
dihidupkan dalam Markus 4:35-41.

“Berbahagialah orang yang murah 
hatinya…” Matius 5:7, dihidupkan dalam 
Yohanes 21:15-17.

Yesus mempraktikkan ajaran-Nya tiap 
hari. Pengajaran-Nya selaras dengan 
kehidupan-Nya.

Sebutkan lima prinsip-prinsip Yesus yang 
Anda sudah hidupkan. Ajarkan apa yang 
engkau hidupkan.

Sebutkan lima prinsip-prinsip Yesus yang 
Anda ajarkan. Tanyakan kepada diri Anda 
sendiri, “Sudahkah aku menghidupkan 
semua prinsip-prinsip yang aku ajarkan 
kepada murid-muridku?” Hidupkan apa 
yang Anda ajarkan.
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2. Bangkitkan Pikiran Mereka 

Buatlah sebuah aktivitas untuk menolong 
menyiapkan mental murid-murid Anda 
agar mereka mengerti MENGAPA mereka 
membutuhkan apa yang sedang Anda 
ajarkan.

Raihlah perhatian para murid SEBELUM 
engkau mulai mengajar dengan 
melibatkan mereka dalam aktivitas yang 
engkau sudah siapkan.

Jelaskan aktivitas-aktivitas itu kepada 
para murid anda. Tanyakan, “Apa yang 
kita pelajari dari aktivitas ini?” Dengarkan 
dengan cermat respon mereka. Kaitkan 
antara aktivitas yang baru dijelaskan 
dengan topik yang diajarkan.

Contoh:
Tema: Mendengarkan Yesus.
Aktivitas untuk Menyiapkan Para 
Murid: Panggillah semua murid untuk 
berpartisipasi dalam berdua-dua. Murid 
yang satu meniru suara-suara binatang 
dan murid yang lain menebak suara 
binatang apakah itu. Lihat apakah Anda 
dapat menebak suara binatang itu. 
Pertanyaan: Suara binatang apa yang 
sukar ditebak? Suara binatang apakah 
yang mudah ditebak? Apakah sukar atau 
mudah mengetahui saat Yesus sedang 
berbicara denganmu? Mengapa?
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Hari ini kita akan mendalami sebuah 
cerita tentang seorang anak laki-laki yang 
belajar mendengarkan Yesus. Mari kita 
lihat apa yang kita akan pelajari!
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3. Mendorong  Kedalam Pengenalan 
Akan Allah

Jika Anda menyuruh seorang teman 
menguraikan seluruh kehidupan Anda 
dalam satu kalimat terdiri dari lima kata, 
kata apakah yang engkau ingin ia katakan 
tentang dirimu? Kalimat penting apakah 
yang akan ia katakan tentang anda? 
Contoh: Jay membuat Lasagna yang lezat. 
Lizzy sangat peduli tentang anda!

Allah mempunyai lima kata untuk 
menguraikan temanNya, Henokh: “…
Henokh hidup bergaul dengan Allah.” 
Kejadian 5:24.

Mengenal Tuhan untuk diri kita sendiri 
adalah hal yang paling penting. Setiap 
saat, saat mengajar subjek apapun, 
bantulah murid agar menemukan 
sesuatu tentang siapakah Yesus itu yang 
sebenarnya!

(Lihatlah Lampiran 12 & 13).
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4. Pembangunan Karakter

Allah mengatakan dalam Firman-Nya 
bahwa kisah-kisah umat-Nya adalah “…
sebagai contoh dan dituliskan untuk 
menjadi peringatan…” 1 Korintus 10:11. 
“Segala tulisan yang diilhamkan Allah 
memang bermanfaat untuk mengajar, 
untuk menyatakan kesalahan, untuk 
memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik 
orang dalam kebenaran.” 2 Timotius 3:16.

Perlengkapi murid-murid Anda untuk 
menyelidiki cerita-cerita dalam Alkitab: 
pertama: agar mengenal Tuhan, kedua: 
agar mengenal bagaimana Tuhan 
menumbuhkan karakter seseorang.

Bicarakan berulang-ulang tentang buah-
buah Roh Kudus (Galatia 5;22, 23). 
Tanyakan kepada murid-muridmu: buah-
buah Roh apa yang ditemukan dalam 
cerita Alkitab yang sedang dipelajari. 
Berdoa bersama murid-murid Anda 
supaya Tuhan menumbuhkan buah-buah 
itu dalam karakter mereka. Mintalah 
murid-murid Anda berdoa supaya Tuhan 
akan menumbuhkan buah-buah ini dalam 
karakter Anda juga!
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5. Tingkatkan Kuasa Melakukan 

Kebaikan

Simpulkan tiap pelajaran dengan sebuah 
tantangan untuk berbuat sesuai dengan 
apa yang telah dipelajari dari Alkitab 
segera, hari itu juga!

Ajarkan bahwa iman kepada Tuhan 
menuntun kepada tindakan: apa yang 
kita lakukan bagi Tuhan dan apa yang 
kita lakukan bagi orang lain. Bacalah 
Yakobus 2:17, 18.

Sebelum mengajar sebuah pelajaran 
Alkitab yang baru, tanyakan kepada 
murid-murid Anda pertanyaan ini: Apa 
yang Tuhan sudah bantu sehingga Anda 
mempraktikkan pelajaran kemarin?

(Lihatlah Lampiran 18 sampai dengan 
20).



78

Hargai Alkitab sebagai otoritas tertinggi. 
Ajarkan kepada murid-murid Anda 
bahwa Allah menuntun Anda melalui 
Alkitab. Berikanlah kepada murid-murid 
Anda contoh dari kehidupan Anda 
tentang bagaimana Tuhan secara pribadi 
menuntun Anda melalui Firman-Nya yang 
tertulis. Bacalah Mazmur 119:105.

Bantulah murid-murid Anda dalam 
menemukan janji-janji Allah dalam 
Alkitab. Ajaklah murid-murid Anda untuk 
menggambarkan  janji-janji Tuhan. Tulislah 
dan gambarkan janji-janji itu pada dinding 
kelas. Jadikan janji-janji Alkitabiah dan 
gambar-gambar itu sebagai referensi 
sepanjang pengajaran Anda hari itu.

Setelah mengajar dari janji-janji itu selama 
beberapa hari, undanglah murid-murid 
Anda untuk mengambil gambar mereka 
di dinding itu dan bagikan itu dengan 

PEMURIDAN DENGAN BUKU PERTAMA  
YESUS: FIRMAN YANG TERTULIS
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seseorang  di lingkungan mereka dan 
ajarlah orang itu tentang makna janji 
Tuhan itu bagi mereka. Ketika para murid 
itu kembali ke kelas, mintalah mereka 
membagikan apa yang Tuhan lakukan 
bagi mereka saat mereka bersaksi bagi 
lingkungan mereka.
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Pemuridan bersama Yesus, Buku 
Pertama--Firman Tuhan yang Tertulis 
(Biografi)

Pelajari biografi-biografi dalam Alkitab 
untuk melihat bagaimana Tuhan 
mengubah karakter seseorang. 

Buatlah sebuah kronologi dari seorang 
tokoh Alkitab sejak awal sampai 
dengan akhir. Catatlah saat-saat sulit 
dalam kehidupan mereka ketika jatuh 
dalam penggodaan atau menghadapi 
pencobaan dan kesukaran. Catatlah 
bagaimana Allah menyatakan diri-Nya 
dan memberkati tokoh tersebut pada 
saat-saat itu.

Ajaklah murid-murid Anda untuk 
membuat kronologi atas hidup mereka 
sendiri sejak lahir sampai hari ini. Dorong 
mereka untuk mencatat kesukaran dan 
tantangan yang mereka hadapi tahun 
demi tahun. Latihlah mereka untuk 
mencatat pada masa kesukaran itu 
bagaimana Allah memberkati mereka.
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Pemuridan bersama Yesus, Buku 
Pertama--Firman Tuhan Yang Tertulis 
(Perlakuan Yesus terhadap Sesama)

Pelajari dan buatlah daftar carita-cerita 
tentang orang-orang yang berinteraksi 
dengan Yesus dalam injil (Matius, Markus, 
Lukas, dan Yohanes).

Secara berkelompok, mintalah para murid 
membaca tentang kisah para pengikut 
Yesus, misalnya para murid Yesus, 
orang-orang yang disembuhkan Yesus, 
Nikodemus yang datang pada Yesus 
di malam hari, perempuan Samaria di 
sumur, kepala pasukan Roma, dan lain-
lain. Minta murid-murid Anda membuat 
daftar secara spesifik cara-cara Yesus 
memperlakukan tiap-tiap individu ini.

Buat daftar yang sama yang isinya 
orang-orang yang tidak menyukai Yesus, 
seperti para pemimpin Yahudi, Yudas 
Iskariot, Pilatus, para prajurit Roma dan 
kerumunan orang banyak pada hari 
penyaliban-Nya, dan lain-lain. Mintalah 
murid-murid Anda membuat daftar 
yang menunjukkan bagaimana Yesus 
memperlakukan orang-orang ini.

Ajaklah mereka untuk memikirkan satu 
orang yang tidak akur dengan mereka, 
dan catat satu situasi spesifik dimana 
orang-orang itu berbuat yang tidak 
baik kepada mereka. Ajaklah para murid 
Anda menuliskan bagaimana Yesus akan 
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bersikap terhadap orang-orang yang 
bermasalah tersebut.

Berikan kepada tiap kelompok murid 
seorang yang berbeda untuk dipelajari 
dan mintalah tiap kelompok murid itu 
untuk mendiskusikan dalam kelas apa 
yang mereka pelajari tentang bagaimana 
Yesus akan bersikap terhadap orang 
tersebut.
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Bacalah Ayub 12:7-10 bersama murid-
murid Anda. Berdoalah bersama agar 
kalian bersama mendapatkan pelajaran 
dari alam yang menyatakan tentang 
Tuhan Pencipta.

Ajaklah murid-murid Anda ke alam. Jika 
memungkinkan bawalah mereka berjalan 
kaki ke taman, ke pantai, ke hutan atau 
ke padang rumput. Beri mereka waktu 
untuk menikmati pemandangan dengan 
bebas tanpa diburu waktu. Minta mereka 
untuk menggambar sesuatu yang dilihat 
di alam, yang mengesankan mereka. 
Ajaklah mereka menulis apa yang alam 
itu ceritakan tentang Tuhan.

Duduklah di alam terbuka bersama-
sama. Mintalah murid-murid Anda 

PEMURIDAN DENGAN BUKU 
KEDUA YESUS: ALAM
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menunjukkan gambar-gambar mereka 
dan menceritakan apa yang mereka 
temukan tentang Tuhan dari alam. 

(Lihat Lampiran 14 & 15).
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Pemuridan bersama Yesus, Buku Kedua--
Alam (Mengajar tentang Ilmu Alam)

Ketika engkau mempersiapkan pelajaran 
ilmu alam kepada murid-muridmu, 
berdoalah tentang bagaimana memberi 
penekanan kepada para pendengarmu 
tentang Tuhan Pencipta.

Bacalah Mazmur 19:1 bersama-sama: 
“Langit menceritakan kemuliaan Allah, 
dan cakrawala memberitakan pekerjaan 
tangan-Nya”. Diskusikan bagaimana 
semesta alam menceritakan tentang 
Tuhan Pencipta.

Berilah tantangan kepada para murid 
Anda agar mempelajari secara detail satu 
aspek penciptaan, baik itu besar atau 
kecil (misalnya: daun, mata, ekosistem 
besar dengan daerah luas (bioma), 
pengembunan, rasi bintang Orion di 
langit…) dan tekankan bagaimana tiap 
aspek kehidupan menceritakan eksistensi 
dari Pencipta Agung itu.
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Pemuridan dalam Seluruh Kurikulum

Berdoalah bersama murid-murid Anda 
dan sebutkan nama-nama mereka. 
Berdoalah agar Roh Kudus menyiapkan 
hati mereka untuk menerima pelajaran.

Yesus berkata, “…dan Aku, apabila Aku 
ditinggikan dari bumi, Aku akan menarik 
semua orang datang kepada-Ku.” 
Yohanes 12:32. Selalu fokuskan perhatian 
para murid pada Yesus Kristus apapun 
mata pelajaran yang diajarkan. Gunakan 
bacaan, matematika, ilmu alam, ilmu 
bahasa, ilmu mengeja, dan lain-lain untuk 
menunjukkan kasih dan karakter sejati 
Yesus. 

Contoh-contoh:

• Matematika: Semua bilangan yang 
dapat dibagi 4 akan selalu dapat 
dibagi 2. Fakta matematika ini 
mengingatkan kita pada Yesus 
yang tidak pernah berubah. Alkitab 
berkata, “Yesus Kristus tetap sama, 
baik kemarin maupun hari ini dan 
sampai selama-lamanya”. Ibrani 13:8.

• Sejarah: Pada tahun 1942 saat 
Perang Dunia II, Jenderal MacArthur 
menjanjikan kepada Filipina, “Aku 
akan kembali.” (“I Shall Return”). 
Pada tahun 1944, Jenderal 
MacArthur kembali menggenapi 
janjinya kepada Filipina. Tahukah 
engkau siapa yang mengasihi Anda 
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lebih daripada orang lain yang 
telah berjanji bahwa Ia akan datang 
kembali padamu? Yohanes 13:4.

• Ilmu Alam: Medan magnet di 
sekeliling bumi mencegah badai 
matahari agar tidak merusak bumi. 
Yesus mengirimkan malaikatnya 
menjaga dan melindungi kita dari 
segala “badai” yang dikirimkan 
setan. Mazmur 91:11-12. Magnet 
dapat menarik satu sama lain atau 
menolak satu sama lain. Yesus 
adalah magnet besar—ketika Ia 
ditinggikan di kayu salib, SELURUH 
manusia ditarik kepada-Nya. Kita 
dapat juga menjadi kuasa yang 
menarik orang kepada Yesus jika 
Ia hidup dalam hati kita! Yohanes 
12:32, Kolose 1:27.

• Ilmu Bahasa Inggris: Setiap esai 
memiliki bagian awal, bagian 
pertengahan, dan bagian 
akhir. Sebagai penulis, Anda 
bertanggung-jawab mengarahkan 
pembaca dari bagian awal sampai 
bagian akhir sebuah kisah. Yesus 
ialah penulis iman kita dari awal 
sampai pada kesempurnaan iman, 
dan “…Ia, yang memulai pekerjaan 
yang baik di antara kamu, akan 
meneruskannya sampai pada 
akhirnya..”. Ibrani 12:2, Filipi 1:6. 

Berdoalah tentang tema pelajaran yang 
akan Anda ajarkan. Berdoalah kepada 
Tuhan agar apa yang Ia sudah nyatakan 
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dalam hidup Anda dapat engkau 
kaitkan dengan topik yang akan engkau 
ajarkan sehingga memberikan satu 
kesaksian tentang kasih, kemurahan, dan 
kuasa-Nya. Bagikan kesaksian tentang 
bagaimana Yesus telah memberkati hidup 
Anda dalam kaitannya dengan materi 
pengajaranmu.

Berilah tantangan kepada para murid 
Anda untuk menemukan suatu hal 
spesifik berkaitan dengan apa yang 
mereka temukan tentang Yesus dalam 
pelajaran hari sebelumnya. Ingatlah untuk 
menanyakan pada murid-murid pada 
keesokan harinya tentang tantangan itu 
sebelum engkau mengajarkan tema yang 
baru.
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Pemuridan melalui WPA – Waktu Pribadi 
bersama Allah

Murid-murid Anda sibuk, lebih sibuk 
daripada ketika Anda seumuran dengan 
mereka. Kehidupan mereka dipenuhi 
kebisingan sepanjang waktu. Buat cara 
Anda sendiri untuk mengenalkan kepada 
murid-murid Anda ajaibnya waktu pribadi 
bersama dengan Allah.

Buatlah batasan yang nyata antara belajar 
di kelas dan di luar kelas, sehingga murid 
dapat memiliki saat teduh bersama 
Tuhan dan Firman-Nya dan dalam doa. 
Doronglah agar para murid memilih 
tempat khusus di sekolah dan di rumah 
dimana mereka bertemu dengan Tuhan.

Pisahkan suatu waktu di sekolah dimana 
dapat diadakan saat teduh untuk bersama 
dengan Allah. Ajarlah murid-murid Anda 
bagaimana berdoa dan bagaimana dapat 
memandang Yesus dalam firman-Nya tiap 
hari dalam hidup mereka.
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Pemuridan melalui Saat Bersama Allah 
(God Moments)

Buatlah tabel yang berisi saat-saat 
bersama Allah dalam kehidupan Anda 
dalam selembar kertas, mulai dari kelahiran 
pada bagian kiri sampai dengan tahun 
sekarang ini pada bagian kanan. Tariklah 
garis yang menghubungkan tahun-tahun 
tersebut dan buat tanda pada garis tiap 
tahunnya atau per lima tahun selama 
engkau menjadi guru. Catatlah kejadian-
kejadian besar dalam hidup Anda yang 
sampai sekarang membuat dampak 
besar dalam hidup Anda, dampai baik 
atau buruk: pindah kerja ke sekolah lain, 
bertemu dengan teman baru, liburan 
yang berkesan dengan keluarga, sakit 
atau kecelakaan, dan lain-lain. Buatlah 
sebuah titik pada tahun yang ditandai 
dibawah garis, jika itu berkaitan tentang 
pengalaman negatif dan di atas garis 
jika itu berkaitan dengan pengalaman 
positif. Buat catatan tiap titik tersebut 
menyebutkan kejadian penting apa yang 
terjadi saat itu.

Setiap saat dalam kehidupan adalah Saat 
Bersama Allah, tetapi seringkali kita tidak 
melihat hidup kita seperti itu. Buat daftar 
dalam tabel itu setiap saat kehidupan 
dimana Tuhan hadir bersama Anda 
melewati saat-saat itu atau saat dimana 
engkau menyadari bantuan Tuhan bagimu. 
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Tunjukkan Tabel Saat Bersama Allah 
kepada murid-muridmu, ceritakan kepada 
mereka dalam cerita pendek 2 menit 
tentang kehidupan anda, dan bagikan 
kepada mereka mengapa saat-saat itu 
ialah saat dimana engkau bersama dengan 
Tuhan.

Ajaklah murid-murid Anda membuat 
Tabel Saat Bersama Allah bagi kehidupan 
pribadi mereka sendiri. Bahkan ajaklah 
seluruh murid untuk membuat secara 
bersama-sama untuk satu kelas: Tabel Saat 
Bersama Allah sepanjang tahun ini.

Buatlah “2 menit waktu untuk berbagi” 
untuk mereka yang ingin membagikan 
secara lisan. Tabel itu menjadi rekaman 
yang memperlihatkan bagaimana Tuhan 
hadir dalam seluruh momen kehidupan 
kita, dalam suka maupun dalam duka.

Pemuridan melalui Sejarah Dunia

Ajaklah murid-murid Anda menggambar 
suatu peristiwa dalam sejarah yang 
berpengaruh pada kehidupan banyak 
orang. Buatlah gambar itu pada tengah-
tengah halaman kertas. Pada bagian 
atas halaman, tulislah nama peristiwa 
tersebut, lokasi dan tanggal peristiwa itu 
terjadi.

Pada bagian kiri dari halaman, para murid 
harus menulis daftar hal-hal buruk yang 
terjadi pada orang yang hidup pada 
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zaman itu. Pada bagian kanan halaman, 
murid-murid harus menuliskan hal-
hal baik yang terjadi karena peristiwa 
tersebut.

Pada bagian bawah halaman itu, murid-
murid harus menulis nubuatan Alkitab 
atau ayat Alkitab yang berkaitan dengan 
kejadian sejarah tersebut. Uraikan 
bagaimana Tuhan hadir dalam peristiwa 
itu dengan cara tertentu.
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Pemuridan melalui Prinsip-Prinsip Bisnis

Ajaklah murid-murid Anda membuat 
suatu daftar pertanyaan yang akan 
mereka tanyakan kepada seorang 
pebisnis Kristen. Contohnya: Apakah 
perbedaan yang engkau buat karena 
engkau seorang pengikut Kristus 
yang dapat dilihat dalam cara Anda 
menjalankan bisnis?

Undanglah seorang pebisnis Kristen 
yang dikenal memiliki integritas untuk 
hadir di kelasmu. Persiapkan dia untuk 
diwawancara oleh murid-muridmu. 
Doronglah pebisnis itu agar memikirkan 
tentang bagaimana mereka akan bersaksi 
tentang melayani Tuhan sebagai seorang 
pebisnis.

Setelah interview berakhir, undanglah 
murid-murid Anda berdoa bersama 
memohon berkat Tuhan kepada pebisnis 
tersebut. Ajaklah salah satu murid Anda 
yang ingin mempunyai usaha sendiri 
pada masa depan untuk maju kedepan. 
Mintalah pebisnis itu untuk berdoa 
memohon berkat Allah kepada murid-
murid tersebut.



94

Pemuridan melalui Musik

Undanglah murid-murid Anda membuat 
daftar lagu-lagu favorit mereka pada 
selembar kertas. 

Bacalah Filipi 4:8 bersama-sama dengan 
murid-murid. Tanyakan kepada murid-
murid bagaimana menggunakan ayat 
Alkitab ini untuk memilih musik yang baik 
didengarkan.

Mintalah murid-murid menuliskan Filipi 
4:8 pada bagian akhir daftar lagu-lagu 
favorit mereka. Lingkarilah nomor-nomor 
lagu yang sesuai dengan ayat Alkitab ini.
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Tuhan telah memanggil Anda untuk 
mengajar. Dia telah menempatkan Anda 
pada jabatan Anda saat ini. Murid-murid 
Anda adalah titipan yang kudus dari surga.

Tuhan tidak pernah mengirim 
engkau dalam suatu misi yang diluar 
pemeliharaan-Nya. Dia selalu memberikan 
apa yang Anda butuhkan ketika Anda 
benar-benar membutuhkannya. “Allahku 
akan memenuhi segala keperluanmu 
menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya 
dalam Kristus Yesus.” Filipi 4:19.

Permintaan Yesus yang terakhir dalam 
Firman-Nya ialah: “Roh dan pengantin 
perempuan itu berkata: “Marilah!” Dan 
barangsiapa yang mendengarnya, 
hendaklah ia berkata: “Marilah!” Dan 
barangsiapa yang haus, hendaklah ia 
datang, dan barangsiapa yang mau, 
hendaklah ia mengambil air kehidupan 
dengan cuma-cuma!” Wahyu 22:17. 
Teruskanlah undangan ini kepada murid-
muridmu!

SEBUAH AJAKAN MENDESAK UNTUK 
MEMURIDKAN GENERASI BARU
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Mengajarlah setiap hari seolah-olah 
itu adalah hari terakhir Anda untuk 
mengajar. Tinggikanlah karunia dan kasih 
Bapa dengan segenap semangat yang 
Ia berikan kepada anda. Mengajarlah 
setiap hari seolah-olah itu adalah hari 
terakhir bagi murid-murid Anda untuk 
belajar. Suatu hari nanti – itu benar-benar 
menjadi pelajaran yang terakhir bagi 
mereka.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1
Retret Kerohanian Pribadi 
24 jam bersama Allah

Mengapa Anda ingin pergi melakukan 
retret kerohanian pribadi bersama Allah?

• Memiliki pengalaman yang lebih 
mendalam dengan Allah

• Menikmati damai sejahtera dan 
perhentian-Nya

• Merenungkan kembali bagaimana 
Allah telah memelihara Anda di 
masa lampau

• Menerima perspektif Allah tentang 
peranan Anda dalam kehidupan

• Menemukan lebih banyak agenda 
Allah untuk kehidupan Anda

• Terlibat dalam perencanaan yang 
dituntun oleh Roh Kudus

Henry Blackaby, dalam buku Spiritual 
Leadership, mengatakan bahwa kita 
sering membuat rencana dan kemudian 
meminta Allah memberkati rencana kita. 
Carilah agenda Allah terlebih dahulu, dan 
kemudian meminta berkat-Nya ke atas 
agenda tersebut.
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Apakah yang dapat Anda lakukan untuk 
mempersiapkan diri?

1. Lingkungan. Pilihlah lingkungan yang 
bebas gangguan (Contohnya: pergi 
ke alam, ke penginapan dekat taman 
nasional, pondok di taman nasional, 
dll). Bermalamlah di suatu tempat di 
sana. Rencanakan dua bagian siang 
hari dengan satu malam menginap. 

2. Sahabat Doa. Mintalah orang-orang 
yang berharga dalam kehidupan 
Anda untuk melakukan doa syafaat 
untuk Anda ketika sedang retreat. 
Anda mungkin mau meminta seorang 
sahabat doa yang akan melakukan 
doa syafaat ketika Anda sedang 
retreat, dan yang dapat bertemu 
setelah retreat untuk menceritakan 
pengalaman Anda. Pilihlah seseorang 
yang sama jenis kelaminnya yang 
setia kepada Allah dan mengetahui 
Firman Allah. Mintalah masukkan dari 
mereka dengan jujur tentang apa 
yang telah terjadi. 

3. Makanan. Bawalah sendiri makanan 
dan air minum Anda. Jangan pergi 
makan di restoran. Bebaskan diri 
Anda dari gangguan. Makanlah 
makanan yang sederhana. Hindari 
terlalu manis dan minyak. Makanlah 
buah-buahan, kacang-kacangan, biji-
bijian, sayuran. Pertimbangkan juga 
untuk berpuasa.
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4. Media. Berpuasa dari media. Musik 
rekaman juga dapat mengganggu. 
Marilah fokus pada Allah dan 
komunikasi pribadi Anda dengan Dia. 
Retreat ini adalah waktu untuk Allah 
mendengar dari Anda dan untuk 
Anda mendengar dari Dia! 

5. Bahan-bahan Bacaan: Sebuah Alkitab 
dan buku jurnal. (Jika Anda punya 
buku Jurnal Doa, bawalah bersama 
Anda untuk merenungkan apa 
yang Allah sedang lakukan dalam 
kehidupan Anda. Jika Anda tidak 
punya buku Jurnal Doa, bawalah 
sebuah buku kosong untuk mencatat  
renungan Anda dan ide yang Allah 
berikan pada pikiran Anda).
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Bagaimana caranya agar retreat Anda ini 
dapat  bermakna?

1. Tidak Melakukan Apapun. Luangkan 
waktu dari kehidupan Anda yang 
sibuk. Berjalan kaki. Sediakan waktu 
untuk TIDAK MELAKUKAN APAPUN. 
Ini mungkin menempuh satu atau 
dua jam. (Jika Anda mengadakan 
perjalanan panjang menuju tempat 
tujuan itu mungkin menjadi waktu 
Anda untuk yang santai). Biarkan 
urusan bisnis dan tekanan berlalu. 
Persiapkan diri Anda untuk Allah. 
(katakan pada-Nya). Baca Mazmur 
46:10  

2. Memuji. Sediakan waktu memuji Allah 
karena siapa diri-Nya, dan berikutnya, 
merayakan apa yang Dia sedang 
lakukan dalam kehidupan Anda. Catat 
kejadian-kejadian tahun lalu dimana 
Allah telah memelihara, memberkati 
dan memberikan harapan pada Anda. 
Nyanyikan pujian  Anda kepada Allah. 
Anda tidak memerlukan suara yang 
merdu. Allah senang mendengarkan 
suara yang Dia berikan kepada Anda. 
Baca Mazmur 92:1,2. 

3. Mengakui. Lakukanlah hal yang 
benar dengan Allah. Menyerahkan 
sikap, kerinduan dan hati Anda 
pada Dia. Anda mungkin perlu 
menelpon seseorang dimana Anda 
telah melakukan kesalahan padanya. 
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Masuklah dalam kelegaan/perhentian 
retreat dengan perasaan yang baik dan 
roh yang damai. 

4. Memberi makan pikiran Anda. 
Setelah melakukan pengakuan, 
sediakan waktu belajar Alkitab. 
Alkitab adalah Firman Allah untuk 
Anda. Bacalah janji-janji-Nya untuk 
Anda. Renungkan kisah-kisah tentang 
tokoh-tokoh iman dalam Alkitab. 
Berikut ini ada beberapa pilihan 
janji dan kisah untuk dipelajari dan 
renungkan dalam Firman Allah:
• Efesus 3:20
• Filipi 4:13, 19
• Yakobus 1:5; 4:2
• 2 Korintus 9:6-11
• Nuh – Nabi akhir zaman yang tidak 

gentar yang percaya pada Allah 
sesuai Firman-Nya

• Yusuf – Sangat setia pada Allah 
di tengah-tengah kegelapan dan 
ketidakadilan

• Ayub – Iman pada saat kemalangan 
dan kematian/kehilangan

• Rut – Kesetiaan, meluangkan waktu 
untuk membina hubungan, kisah 
kasih

• Nehemia – Membangun apa yang 
orang-orang lain katakan tidak 
dapat dibangun

• Ester – Seorang yang bertindak 
untuk Allah

• Daniel – Integritas, memberikan 
pengaruh yang strategis untuk 
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mencapai maksud Allah
• Elia – Menghadapi pertikaian 

dengan kekuatan Allah
• Paulus – Pelopor yang berani untuk 

membawa Kabar Baik Kristus
• Filipus – Mengikuti Roh Kudus ke 

tempat-tempat yang “tandus”.

5. Berdialog. Buatlah daftar tentang tugas 
Anda dalam kehidupan. (Misalnya: 
Murid Kristus, Pasangan, Orangtua, 
Anak laki-laki, Anak Perempuan, Kakek-
nenek, Sahabat, Tetangga,  
Pemimpin, Pelatih, dll.) Pusat perhatian 
Anda pada 4-8 peranan Anda. Tinjau 
kembali peranan Anda dengan Allah 
dan apa yang terjadi dengan peran-
peran ini sekarang. Tanyakan pada 
Allah apa yang dapat Anda rayakan. 
Tanyakan pada Allah tentang apa yang 
Dia pikir Anda perlu ubah. Tanyakan 
pada Allah tentang satu atau dua 
hal dari peran Anda yang Dia telah 
percayakan untuk dilakukan dengan 
setia. Allah punya impian tentang peran 
yang Dia telah percayakan pada Anda 
… jadi tanyakan pada-Nya. 

6. Mendengarkan, Merencanakan & 
Merenungkan. Ambil waktu untuk 
berjalan kaki, mendengarkan dan 
berdoa. Tuliskan renungan yang 
Allah berikan pada pikiran Anda. 
Pikirkan terus. Nyatakan renungan 
dan keyakinan Anda di hadapan 
Allah. “Inilah yang saya sedang 
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lihat —apakah saya mengerti apa 
yang Engkau mau saya lihat?” 
Tinjau kembali dan tambahkan lagi 
apa yang telah Anda miliki. Kiranya 
kebijaksanaan Allah yang memberikan 
peran kehidupan Anda yang akan 
memberikan dampak sehubungan 
dengan cara Anda menerima atau 
menolak kesempatan yang ada 
dihadapan Anda. Apakah keputusan 
kehidupan Anda menolong Anda 
menjadi lebih atau kurang setia pada 
peran yang Dia percayakan pada 
Anda? Selalu menguji wawasan yang 
Anda terima dengan Firman Allah 
yang tertulis. 

7. Menuntut janji-janji Allah untuk 
melaksanakan kehendak-Nya. 
Bersyukur pada-Nya. Baca Filipi 4:13, 
19  

8. Bahaslah dengan salah satu sahabat 
doa yang telah berdoa untuk Anda 
ketika Anda sedang melakukan 
retreat. Ceritakan bagaimana Allah 
memberkatimu. Ceritakan apa yang 
Allah minta dari Anda sehubungan 
dengan peran kehidupan Anda di 
tahun mendatang. Mintalah masukan 
yang jujur. Mintalah dia mendoakan 
agar Anda akan melaksanakan sampai 
tuntas oleh pimpinan Allah dalam 
kehidupan Anda. 

Silakan gunakan garis besar Retreat 
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Kerohanian Pribadi ini menjadi 
rekomendasi untuk membantu Anda. 
Percayalah kepada Roh Kudus untuk 
membentuk retreat Anda sesuai dengan 
agendaNya. Kiranya Allah memberkati 
retreat Anda yang berlimpah dengan 
kedamaian, tuntunan, dan kehadiran-Nya.

Jika Anda ingin agar saya mendoakan 
Anda pada saat retret, silakan e-mail 
saya dengan tanggalnya. Semoga melalui 
retret ini akan menuntun Anda menjadi 
benar-benar setia pada Allah.

Saudaramu dalam Kristus,

Don MacLafferty
Donmaclafferty@gmail.com
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Lampiran 2
Malam Doa

Teladan Yesus
 
“Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit 
untuk berdoa dan semalam-malaman Ia 
berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, 
Ia memanggil murid-murid-Nya kepada-
Nya, lalu memilih dari antara mereka 
dua belas orang, yang disebut-Nya rasul: 
Simon yang juga diberi-Nya nama Petrus, 
dan Andreas saudara Simon, Yakobus 
dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, 
Matius dan Tomas, Yakobus anak Alfeus, 
dan Simon yang disebut orang Zelot; 
Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot 
yang kemudian menjadi pengkhianat.” 
Lukas 6:12-16

“Barangsiapa mengatakan, bahwa ia ada 
di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti 
Kristus telah hidup.” I Yohanes 2:6

Tantangan
Yesus mengambil malam doa sebelum 
Dia memilih dua belas murid-Nya.
Ambillah doa malam untuk menyembah 
Tuhan dan kemudian meminta 
dan menerima arahan tentang dua 
pertanyaan: 

1. Tuhan, siapakah yang Engkau 
inginkan agar saya menjadi murid 
Kristus saat ini?
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2. Tuhan, bagaimana Engkau ingin saya 
menjalankan hidup/pelayanan saya 
saat ini? 

Kiat-kiat untuk Doa Malam:

• Mazmur 100:4. Datanglah ke Hadirat 
Allah dengan ucapan syukur. 
Nikmati saat melihat kembali semua 
cara Allah telah bekerja dalam 
hidup Anda dan berterima kasih 
kepada-Nya atas berkat-berkat ini.

• Mazmur 100:4. Puji Tuhan untuk 
siapa Dia!

• Bagaimana Allah menyatakan diri-
Nya kepada Anda?

• Beri Dia kemuliaan untuk karakter-
Nya, kuasa-Nya, dan kerajaan-Nya.

3. Matius 28:18; Filipi 2:5-11.  

Menyerahkan sepenuhnya kepada Yesus 
sebagai Tuhan (Tuan) atas:

	o Semua Anda sebagai pribadi 
-- identitas Anda, keberhasilan, 
kegagalan
	o Semua yang Anda miliki -- waktu, 
bakat, kekayaan, pengaruh Anda
	o Seluruh sikapmu

4. Mazmur 51:10-12; I Yohanes 1:9. Akui 
dosa-dosamu. Klaim pengampunan 
Tuhan. 

5. Kisah Para Rasul 2:38,39. Undanglah 
Tuhan untuk mencari dosa atau pola 
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dosa apa pun yang terus Anda akui 
tetapi tidak Anda hindari. Bertobatlah 
dari dosa-dosa ini. Jika Anda tidak 
ingin bertobat, berdoalah Yehezkiel 
36:25-27, mengklaim janji-janji ini 
sebagai milik Anda. 

6. Mintalah Allah untuk memberi Anda: 
	o Baptisan Roh Kudus. Lukas 11:11-13; 
Kisah Para Rasul 1:4,5
	o Kebijaksanaan untuk mengetahui 
siapa yang Tuhan panggil untuk 
menjadi murid SEKARANG. 
Tanyakan: “Tuhan, siapakah 
yang ENGKAU ingin agar saya 
muridkan dan menjadikan saya 
pembuat murid untuk misi-Mu di 
akhir zaman ini?” Yakobus 1:5-8
	o Petunjuk tentang bagaimana Allah 
ingin Anda menjalankan hidup/
pelayanan Anda SEKARANG. 
Amsal 3:5,6

7. Yeremia 33:3; Mazmur 25:4,5; Mazmur 
46:10. Menunggu dengan harapan.  

8. Yesaya 8:20. Uji kesimpulan Anda 
dengan Firman Allah. Tanyakan: 
“Tuhan, apakah ada sesuatu dalam 
Firman-Mu yang menantang 
kesimpulan saya atau menegaskan 
kesimpulan saya?” 

9. 1 Tesalonika 5:18. Bersyukurlah kepada 
Allah karena telah menghabiskan 
malam dengan doa bersama Anda!
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Petunjuk-petunjuk:
• Mintalah teman dan/atau keluarga 

untuk mendoakan Anda saat ini.
• Yesus menghabiskan malam untuk 

berdoa. Kami tidak tahu berapa 
jam itu. Itu hanya “malam”. Jangan 
merasa tertekan atau stres dengan 
berapa lama atau pendeknya. 
Berikan saja waktu kepada 
Allah dan biarkan Roh Kudus 
membimbing Anda kapan harus 
mengakhirinya.

• Jika Anda perlu istirahat, tidur siang 
atau tidur di antara berdoa Anda, 
lakukanlah karena Allah menuntun 
Anda. Tuhan tahu batas pribadi 
Anda lebih baik daripada Anda.

• Garis besar ini hanyalah sebuah alat. 
Serahkan alat ini kepada pimpinan 
Roh Kudus untuk mengubahnya 
sesuai keinginan-Nya.

Kirimkan saya Email sebelum Anda 
melakukan doa malam. Saya akan senang 
berdoa untuk Anda!! 

Don MacLafferty
Email: donmaclafferty@gmail.com
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Lampiran 3
Gagasan-gagasan untuk Membuat 
Ibadah Keluarga

1. Jaga agar waktu tetap singkat. 
Semakin muda anaknya, semakin 
pendek seharusnya. Tiga sampai lima 
menit yang menghubungkan anak 
dengan Allah lebih baik daripada 15-20 
menit yang membuat anak bosan dan 
tidak terlibat. Lamanya ibadah bisa 
bertambah seiring dengan usia anak.

2. Fokuskan waktu keluarga Anda 
bersama Allah. Jangan gunakan waktu 
untuk mengoreksi anggota keluarga, 
tetapi untuk merayakan siapa Allah 
dan apa yang Dia rindukan lakukan di 
dalam dan melalui keluarga Anda!

3. Jadikan waktu bersama interaktif 
daripada hanya membaca atau 
mengajar.

4. Pertimbangkan cara-cara berikut 
untuk membuat penyembahan 
kepada Allah interaktif:
• Bagikan apa yang Allah lakukan 

sepanjang hari, dan bersyukur 
kepada-Nya.

• Puji Allah untuk apa yang Anda 
sukai tentang Dia.

• Jika keluarga Anda suka menyanyi 
atau memainkan alat musik, puji 
Allah melalui nyanyian.

• Mohonlah supaya Tuhan 
mengirimkan Roh Kudus untuk 
memberkati apa yang Anda baca di 
dalam Alkitab.
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• Ciptakan kegiatan sederhana 
dan menyenangkan yang akan 
menghubungkan pikiran dan hati 
anggota keluarga dengan tema 
yang akan Anda eksplorasi dalam 
Alkitab. 

• Selidiki kisah Alkitab dengan fokus 
menemukan Yesus.

• Bertanya:

1. Apa yang cerita ini tunjukkan 
kepada kita tentang siapa Yesus 
itu?

2. Apa panggilan Allah untuk kita 
lakukan hari ini dengan pelajaran 
dari cerita ini?

• Berdoalah bersama agar Tuhan 
membantu Anda menjalani 
kebenaran tentang Yesus.

Contoh 1
Kitab Suci: Amsal 3: 5,6
Tema: Kepercayaan
Aktivitas Menghubungkan: Kepercayaan 
Menjatuhkan Diri: Mintalah seorang 
anggota keluarga berdiri dengan tangan 
di sisi mereka. Tempatkan dua anggota 
keluarga di belakang mereka dengan 
tangan terulur siap untuk menangkap 
mereka. Ajaklah orang tersebut untuk 
jatuh ke belakang tanpa menekuk lututnya.
Diskusi: Diskusikan apa artinya saling 
percaya dan apa artinya mempercayai 
Allah
Selidiki: Baca Matius 14:22-33 dan  
Amsal 3:5,6.
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• Apa yang cerita ini tunjukkan 
kepada kita tentang Yesus?

• Apa yang kita butuhkan untuk 
percaya sepenuhnya kepada Yesus 
hari ini?

Berdoa: Berdoalah bersama agar Allah 
membantu Anda percaya sepenuhnya 
kepada Yesus. 

Contoh 2
Kitab Suci: Mazmur 119: 105
Tema: Firman Allah
Aktivitas Menghubungkan: Mengikuti
Terang: Menunjuk satu orang untuk
memegang senter. Berbaris di belakang
orang itu. Matikan semua lampu di
rumah. Nyalakan senter dan ikuti
pemimpin yang memegang lampu.
Diskusi: Diskusikan bagaimana Firman
Allah itu seperti terang dalam kegelapan.
Berdoa: Berdoalah agar Allah membantu 
Anda menemukan Yesus dengan cara 
baru dalam kisah Alkitab.
Selidiki: Baca Mazmur 119:105 dan Kisah 
Para Rasul 8:25-40. 

• Apa yang cerita ini tunjukkan 
kepada kita tentang Yesus?

• Bagaimana kita akan berlatih 
mengikuti Firman Tuhan hari ini 
sebagai terang bagi jalan kita?

Berdoa: Berdoalah bersama agar Allah 
membantu Anda mengikuti Firman-Nya 
seperti cahaya dalam kegelapan.

Untuk sumber lainnya, silakan kunjungi  
www.indiscipleship.org
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Lampiran 4
Contoh Surat untuk Calon Chaplain 
Kelas

Tanggal
Subject: Volunteer Classroom Chaplains

Yth. (Nama),
Saya pikir Anda akan senang mengetahui 
tentang pelayanan yang berkembang di 
(Nama Sekolah). Kami percaya bahwa 
sekolah gereja kami adalah tempat 
utama untuk menumbuhkan anak-anak 
kita menjadi murid Yesus Kristus yang 
sejati. Peserta didik dapat diperlengkapi 
di (Nama Sekolah) untuk membuat 
perbedaan nyata di (Nama Kota) dan 
seterusnya.

Pelayanan Kependetaan Kelas 
menempatkan pendeta/pelayan sukarela 
(volunteer chaplain) seperti Anda di setiap 
ruang sekolah seminggu sekali. Anda akan 
mengenal para peserta didik, memimpin 
mereka dalam kebaktian dan membimbing 
hubungan mereka dengan Yesus. Sekali 
satu kwartal Anda akan mengatur dan 
memimpin kelas peserta didik Anda dalam 
proyek layanan masyarakat.

Impian kami adalah bahwa setiap pendeta/
pelayan sukarela (volunteer chaplain) 
akan mengikuti kelas mereka setiap 
tahun sehingga para peserta didik dapat 
memiliki ikatan rohani yang istimewa 
dengan pendeta mereka. Namun jika 
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Anda hanya bisa menjadi sukarelawan 
selama satu tahun, kami tahu Anda 
bisa membuat perbedaan. Beberapa 
sukarelawan mungkin lebih nyaman 
membentuk tim dua orang yang berbagi 
tanggung jawab. Saya akan mendorong 
setiap volunteer chaplain untuk secara 
pribadi mempromosikan pelayanan ini dari 
mimbar selama bulan sebelum sekolah 
dan mendorong calon terbaik Anda untuk 
menjadi relawan untuk pelayanan yang 
sangat dibutuhkan ini.

Kami berdoa untuk orangtua, kakek-nenek, 
pendeta di daerah, remaja, dan anggota 
gereja lainnya yang memiliki minat untuk 
membuat perbedaan dalam kehidupan 
anak. Anda bisa terlibat dan membuat 
perbedaan. Panggil (pendeta sekolah atau 
kepala sekolah) di (nomor telepon kontak) 
atau (koordinator chaplain sekolah) di 
(nomor telepon kontak) dan sukarela 
menjadi pendeta kelas di tahun ajaran ini!

Peserta didik tumbuh dalam hubungan 
mereka dengan Yesus dan menikmati 
membuat perbedaan di dunia mereka saat 
mereka menjadi tangan dan kaki Yesus. 
Tolong doakan pelayanan ini saat kami 
berfokus untuk membantu setiap peserta 
didik di (Nama Sekolah) untuk percaya, 
mengikuti, dan berbagi Yesus.

Kiranya Tuhan memberkati …

(Tanda Tangan &Jabatan)
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Lampiran 5
Deskripsi Pelayanan Relawan 

Titel: Koordinator Relawan Chaplain 
Kelas
Bertanggung jawab kepada: Kepala 
Sekolah
Tujuan: Untuk merekrut dan melatih 
pendeta kelas dalam bermitra dengan 
guru dalam memuridkan siswa dan 
memimpin mereka dalam pelayanan dan 
penjangkauan yang berarti.
Tanggung jawab: Berdoa untuk setiap 
guru dan relawan chaplain. Merekrut 
chaplain kelas. Mengirimkansemua 
sukarelawan yang tertarik untuk teliti 
lebih lanjut. Setiap bulan memberikan 
bimbingan chaplain pemimpin unit dan 
para chaplain (Kelas-2, 3-4, 5-6, 7-8) 
dalam perencanaan, penetapan tujuan 
iman, dan evaluasi. Mengkoordinasikan 
pertemuan tim chaplain untuk semua 
guru dan chaplain setahun sekali. 
Bertemu setiap kuartal dengan tim 
chaplain sekolah.
Komitmen Waktu: Rata-rata 3-6 jam per 
minggu.
Durasi Komitmen: Satu tahun ajaran, 
dapat diperpanjang dengan kesepakatan 
bersama (peninjauan penempatan 60 
hari).
Kualifikasi Khusus: Murid Yesus Kristus 
yang berkomitmen dan bertumbuh. 
Mengasihi anak-anak dan memiliki 
keterampilan dalam menjangkau mereka. 
Semangat memuridkan anak-anak 
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kepada Yesus Kristus. Pemain tim yang 
bersedia dimintai pertanggungjawaban.
Manfaat: Menginvestasikan hidup Anda 
untuk memuridkan anak-anak-Nya. Menjadi 
bagian dari tim yang mendorong Anda 
untuk tumbuh sebagai murid Yesus dan 
sebagai profesional pelayanan anak-anak. 
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Lampiran 6
Deskripsi Pelayanan Relawan

Titel: Chaplain Kelas
Bertanggung jawab kepada: Kepala 
Sekolah
Tujuan: Untuk bermitra dengan guru 
kelas dalam berteman dengan setiap 
siswa, memimpin masing-masing 
dalam hubungan yang berkembang 
dengan Yesus, dan dalam melibatkan 
masing-masing dalam pelayanan dan 
penjangkauan yang berarti.
Tanggung Jawab: Berdoa untuk setiap 
guru dan pendeta sukarelawan. Kenali 
setiap anak dengan namanya.  Pimpin 
inisiatif pertumbuhan rohani seminggu 
sekali.  Bermitra dengan guru dalam 
mengatur dan memimpin petualangan 
penjangkauan layanan setiap triwulan 
sekali. Terlibatlah sesekali dengan siswa 
saat makan siang, istirahat, dll. Jika waktu 
memungkinkan. Bertemu sekali dalam 
setiap semester dengan team SID sekolah
Komitmen Waktu: Rata-rata 1-2 jam per 
minggu
Durasi Komitmen: Satu tahun ajaran, 
dapat diperpanjang dengan kesepakatan 
bersama (peninjauan penempatan 60 hari).
Kualifikasi Khusus: Murid Yesus Kristus 
yang berkomitmen dan bertumbuh. 
Cinta untuk anak-anak dan keterampilan 
dalam menjangkau mereka. Semangat 
untuk memuridkan anak-anak kepada 
Yesus Kristus. Pemain tim yang bersedia 
dimintai pertanggungjawaban.
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Manfaat: Menginvestasikan hidup Anda 
untuk memuridkan anak-anak-Nya. 
Pemenuhan dalam memimpin anak-anak 
kepada Yesus dan melibatkan mereka 
dalam misi yang berarti. Menjadi bagian 
dari tim yang mendorong Anda untuk 
tumbuh sebagai murid Yesus dan sebagai 
profesional pelayanan anak-anak.
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Lampiran 7
Pertemuan Orientasi untuk
Chaplain Kelas 

1. Bagikan visi pemuridan dalam sistem 
sekolah (Impian Allah untuk anak-
anak dalam Kisah 2:17, Malaekhi 
4:5,6 dan Kisah 2:17 di dalam sistem 
sekolah -- 15-20 menit) 

2. Bagikan pokok penting tentang 
pemuridan-- 15-20 menit
• Anda harus terlebih dulu menjadi 

murid sebelum bisa membuat 
murid. Selidiki bersama Matius 
4:18-20 untuk melihat apakah arti 
menjadi seorang murid Yesus. Ajak 
setiap relawan chaplain kelas untuk 
memiliki hubungan mereka yang 
lebih dalam dengan Yesus untuk 
membantu peserta didik agar 
mereka mempercayai, mengikuti, 
dan menceritakan Yesus. 

3. Bagikan Deskripsi Pelayanan - 5 menit
• Lihat ke deskripsi pelayanan dan 

ajukan pertanyaan.

4. Bagikan bagaimana cara membuat 
kebaktian kelas yang memuridkan -- 
15-20 menit
• Mengacu kepada “ Gagasan-

gagasan untuk Membuat Ibadah 
Keluarga” untuk membuat 
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kebaktian yang terhubung dengan 
peserta didik dan fokus pada 
prinsip pemuridan.

5. Bagikan halaman “Topik Kebaktian” 
dan “W.P.A.” - 5 menit

	o Lihat gagasan untuk topik kebaktian
	o lihat halaman “W.P.A.”

6. Bagikan “Lakukan dan Larangan 
untuk Kebaktian Kelas” -- 10 menit
• Bahas setiap hal yang harus 

dilakukan dan tidak dilakukan, 
kemudian ajukan pertanyaan.

7. Bagikan “Gagasan Jangkauan Keluar” 
-- 5 menit
• Undang peserta untuk membaca 

daftar dan menambahkan gagasan 
yang mungkin mereka miliki.

• Anjurkan relawan untuk 
bekerja dengan guru kelas 
untuk menentukan jumlah 
kegiatan jangkauan keluar serta 
merencanakan dan memberi saran 
untuk kegiatan tertentu.

8. Undang pertanyaan --5 menit 

9. Mintalah pendeta untuk berdoa 
penyerahan -- 5 menit

	o Mintalah Roh Kudus untuk 
menjadi penuntun bagi 
setiap relawan karena hal itu 
mempengaruhi peserta didik 
untuk Kerajaan Surga.
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Lampiran 8
Sekolah yang Menjalankan Misi

MENGAPA?
Yesus segera kembali untuk membawa 
umat-Nya pulang! Inilah waktunya 
untuk memobilisasi para peserta didik 
kita untuk melayani Yesus, untuk 
memperlengkapi para peserta didik 
kita untuk menggunakan bakat dan 
talenta mereka untuk mencetak murid-
murid bagi Dia, dan untuk membagikan 
pekabaran akhir zaman Advent kepada 
orang lain.

APA?
Bawa semua peserta didik keluar dalam 
suatu misi ke kota Anda selama setengah 
hari sebulan sekali. Setiap peserta didik 
dan guru akan menjadi bagian dari Hari 
Misi ini.
Setiap kelas akan memilih proyek misi 
untuk tahun ajaran yang akan melibatkan 
membangun hubungan dengan kelompok 
masyarakat yang sama sepanjang tahun 
dan menemukan cara untuk memenuhi 
kebutuhan mereka yang sebenarnya.
Setiap bulan setengah hari akan 
dihabiskan dalam doa, perencanaan, 
misi ke masyarakat dan pembekalan 
pembelajaran dari proyek.

BAGAIMANA?
Setiap kelas (K-8) akan memiliki 
volunteer chaplain kelas dan koordinator 
misi relawan yang akan merencanakan 
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dan memimpin penjangkauan misi 
dengan para peserta didik, guru, 
orangtua dan pendeta dan anggota 
Gereja Advent Hari Ketujuh setempat. 
Untuk yang SMP dan SMA akan diatur 
per kelas.
Setiap chaplain dan gereja MAHK yang 
berminat akan diundang untuk bermitra 
dengan kelas (K-8) atau kelas (9-12) 
untuk menargetkan ladang misi tertentu 
untuk dilayani. Setiap proyek misi akan 
dikaitkan dengan misi lokal salah satu 
gereja MAHK wilayah kami.

BAGAIMANA JIKA?
Setiap peserta didik mengidentifikasi 
suatu proyek khusus misi masyarakat 
yang merupakan bagian dari kegiatan 
sepanjang tahun. Setiap peserta didik 
belajar untuk bermitra dengan guru 
mereka, pendeta, orangtua dan anggota 
gereja yang berminat dalam misi. Setiap 
peserta didik tumbuh sebagai murid yang 
tahu bagaimana menggunakan bakat dan 
talenta mereka dengan cara praktis untuk 
menceritakan Yesus kepada masyarakat 
kita.
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Lampiran 9 
Ide-ide Pelayanan/Jangkauan Keluar

Kelas 1-4
• Menerima mahasiswa dari luar 

negeri.
• Menjadi sahabat doa mereka.
• Membuat paket peduli dan 

membagikannya.
• Merayakan ulang tahun, dll.
• Membuat program kakak kelas 

untuk adik kelas.
• “Menerima” anak dari ADRA.
• Mengadakan renungan pagi sekali 

sebulan.
• Menjadi sahabat doa.
• Membuat kartu apresiasi & berkat.
• Menerima pasangan lansia dan 

mengundang mereka sekali sebulan 
ke ruangan kelas.  Hibur mereka 
dengan lagu, kebaktian, prakarya 
dan doa dari anak-anak.

Kelas 5-8
• Menerima keluarga tak mampu.
• Menjalin persahabatan.
• Membersihkan pekarangan, rumah, 

dll.
• Mengadakan perayaan hari-hari 

tertentu dengan para lansia yang 
mungkin tinggal sendiri

• Menjadi sahabat doa.
• Menemui instansi pemerintah kota 

terkait untuk membicarakan kerja 
bakti tahunan untuk memperindah 
komunitas.
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• Menjadi relawan di rumah sakit, dll.  
Membuat kartu ucapan terima kasih, 
paket peduli, dll.

• Membentuk tim kebaktian yang 
akan melawat ke sekolah-sekolah 
dasar di sekitar dan mengadakan 
kebaktian yang dipimpin peserta 
didik sekali sebulan.

• Mensponsori “Pemeriksaaan 
Kesehatan” dengan bantuan para 
perawat, pemeriksaan tekanan 
darah, membagi bahan bacaan, dll. 

Kelas 9-12
• Libatkan siswa Anda dalam doa 

berjalan melalui desa, kota kecil, 
atau kota. Pimpin siswa Anda 
untuk bertanya kepada Allah 
apa yang dapat mereka lakukan 
untuk membuat perbedaan bagi 
orang lain. Latih siswa dalam 
menulis proposal untuk memenuhi 
kebutuhan yang tidak terpenuhi 
di area yang Allah pimpin untuk 
mereka tangani. Memimpin siswa 
untuk berdoa dan kemudian 
berbagi proposal mereka dengan 
walikota untuk disetujui. Ketika 
disetujui, berdoalah bersama 
dengan siswa Anda dan kemudian 
pimpin siswa untuk membagikan 
proposal mereka kepada para 
pemimpin bisnis daerah dengan 
undangan bagi para pemimpin ini 
untuk bermitra dengan para siswa. 
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Berdoalah bersama-sama lagi, dan 
mulailah melakukan apa yang Allah 
panggil untuk Anda dan siswa Anda 
lakukan!
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Lampiran 10
Inventaris Rohani untuk Para Guru

Saya memiliki kedamaian 
pribadi sehubungan dengan 
keselamatan kekal saya

Ya Tidak

Saya memiliki sahabat Rohani Ya Tidak

Waktu Pribadi belajar Firman Allah

Tidak 
Pernah

1-2 x 
seminggu

3-4 x 
seminggu

Setiap 
hari

Hubungan saya dengan Yesus 

Mati Sama 
seperti 

tahun lalu

Bertumbuh Sepenuhnya 
hidup

Apa yang Anda harap Anda ketahui 
sebelumnya untuk memimpin siswa 
kepada Kristus? 

Saya ingin memiliki alat dan sumber 
berikut untuk bertumbuh dalam 
perjalanan iman saya sendiri: (Tuliskan 
dibawah ini)
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Keluarga saya mengadakan kebaktian bersama.

Tidak 
Pernah Kadang-kadang  Selalu

Ketika saya mempunyai pertanyaan tentang Allah 
dan apa yang saya percayai, saya dengan mudah 
membicarakannya dengan orangtua saya

Tidak 
Pernah Kadang-kadang  Selalu

Ketika saya mempunyai pertanyaan tentang Allah 
dan apa yang saya percayai, saya dengan mudah 
membicarakannya dengan guru saya

Tidak 
Pernah Kadang-kadang  Selalu

Saya meluangkan waktu secara pribadi dengan 
Yesus untuk belajar Alkitab dan berdoa.

Tidak 
Pernah Kadang-kadang  Selalu

Ada banyak kesempatan untuk belajar Alkitab 
dan berdoa di kelas saya

Tidak 
Pernah Kadang-kadang  Selalu

Saya merasa dekat dengan Yesus. Dia adalah 
sahabat terbaik saya

Tidak 
Pernah Kadang-kadang  Selalu

Saya memiliki keyakinan bahwa Yesus mati untuk 
saya dan saya telah di selamatkan

Tidak 
Pernah Kadang-kadang  Selalu

Lampiran 11
Survei Peserta Didik

Kelas Saya: _____________________________  

Guru Saya: ______________________________
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Jika Yesus kembali malam ini, saya akan sangat 
senang

Tidak 
Pernah Kadang-kadang  Selalu

Saya berbicara dengan sahabat baik saya tentang 
Yesus dan memilih Dia sebagai Juruselamat saya

Tidak 
Pernah Kadang-kadang  Selalu

Saat ini saya menggunakan talenta saya untuk 
melayani Yesus 

Tidak 
Pernah Kadang-kadang  Selalu

Ruangan kelas saya adalah tempat dimana saya 
bertumbuh secara rohani, 

Tidak 
Pernah Kadang-kadang  Selalu

Saya memberi hati saya untuk Yesus 

Tidak 
Pernah Kadang-kadang  Selalu

Yesus yang pertama dalam hidup saya  

Tidak 
Pernah Kadang-kadang  Selalu
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Lampiran 12
Keyakinan Pada Juruselamat Anda
 
Biasakan diri Anda dengan langkah-
langkah ini sehingga Anda dapat 
menggunakan kata-kata Anda sendiri 
daripada menggunakan naskah 
(skrip). Saya mendorong Anda untuk 
mempelajari Firman dengan siswa 
sebelum Anda menyatakan langkahnya. 
Pimpin siswa untuk mendengar Firman 
Allah terlebih dahulu dan memikirkan 
maknanya sebelum menyatakan 
kesimpulan dari langkah tersebut. 
Temukan apa yang diajarkan Firman Allah 
tentang keselamatan. Tambahkan janji-
janji Alkitab yang berarti bagi Anda.

Tanyakan: Jika Yesus datang kembali 
malam ini, apakah Anda akan pergi ke 
Surga? Mengapa atau mengapa tidak?
Katakan: Temukan kabar baik yang Yesus
Berikan bagi Anda.
Baca: Roma 5:6-8
Tanyakan: Bagaimana Anda tahu bahwa 
Allah mengasihi Anda?
LANGKAH #1 Pastikan Allah 
mengasihimu

Baca: Roma 3:23; 6:23 (bagian pertama)
Tanyakan: Masalah apa yang dimiliki 
setiap orang?
LANGKAH #2 Pastikan Anda 
membutuhkan bantuan dari Yesus.

Baca: Efesus 2:8,9
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Tanyakan: Pemberian secara gratis apa 
yang Yesus tawarkan kepada Anda?
LANGKAH #3 Pastikan keselamatan 
adalah pemberian Yesus kepada Anda.

Baca: Yohanes 3:16
Tanyakan: Apakah Anda percaya Yesus 
mati untuk Anda?
LANGKAH #4 Pastikan untuk percaya 
bahwa Yesus mati untuk Anda.

Baca: 1 Yohanes 1:9
Tanyakan: Apa yang Yesus lakukan bagi 
Anda ketika Anda mengakui dosa-dosa 
Anda?
LANGKAH #5 Pastikan Yesus 
membersihkan seluruh hatimu.

Baca: Wahyu 3:20
Tanyakan: Maukah Anda mengundang 
Yesus untuk hidup di dalam hati Anda 
sebagai Juruselamat Anda?
LANGKAH #6 Pastikan Yesus siap 
menjadi Juruselamat Anda.

Tanyakan: Apakah Anda ingin meminta 
Yesus masuk ke dalam hati Anda 
sekarang? Apakah Anda ingin bertanya 
kepada-Nya sendiri atau mengulangi doa 
khusus bersama saya?

(Contoh doa yang harus diulang :)

Yesus yang terkasih,
Terima kasih telah mengasihiku sebelum 
aku mengasihimu. Saya menerima 
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pemberian keselamatan dari Engkau 
secara cuma-cuma. Saya percaya bahwa 
Engkau mati untuk saya. Ampunilah 
dosa-dosaku. Benar-benar membersihkan 
seluruh hatiku. Datanglah ke dalam 
hidupku dan tinggal di sana selamanya. 
Terima kasih Yesus! Amin!

Baca: 1 Yohanes 5:13
Tanyakan: Apa yang dikatakan ayat ini 
kepada Anda bahwa Anda dapat TAHU 
dengan PASTI?
Jika Yesus datang kembali malam ini, 
maukah Anda pergi ke Surga bersama-
Nya?
LANGKAH #7 Pastikan Yesus memberi 
Anda hidup yang kekal.
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Lampiran 13
Lima Langkah untuk Menemukan 
Kehendak Allah

1. Mat. 28:18, Ef.1:20-22, Ef. 6:10-12,18. 
Berdoalah dalam nama Yesus 
yang berkuasa untuk mencegah 
Setan membingungkan Anda atau 
mengalihkan Anda dari menemukan 
kehendak Allah. 

2. Mat. 28:18, Flp. 2:9-11. Serahkan masalah 
Anda dan hidup Anda sepenuhnya 
kepada otoritas Yesus Kristus. 
Bertobatlah dari segala sesuatu yang 
mengkompromikan kesetiaan Anda 
kepada Kristus. Carilah apa yang akan 
memberi Dia kemuliaan tertinggi! 

3. Yakobus 1:5-8. Mintalah hikmat 
dari Allah. Percayalah Dia telah 
memberikannya kepada Anda. Jangan 
ragu. 

4. Mazmur 25:5, 46:10, Yer. 33:3. 
Tunggulah di Hadirat Allah agar Dia 
mengungkapkan hikmat-Nya kepada 
Anda. Tunggulah dengan harapan 
bahwa Allah akan mengungkapkan 
kehendak-Nya kepada Anda. 

5. Yes. 8:20. Uji kesimpulan Anda dengan 
Firman Allah yang tertulis. Tanyakan 
kepada Allah, “Apakah ada sesuatu 
dalam Firman-Mu yang menegaskan 
atau menentang kesimpulan saya?”
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Lampiran 14
Cara Membuat Doa Alkitab sambil Berjalan 
(Prayer Walks) Alkitab yang Memuridkan 
Anak kepada Yesus

Mengapa Membawa Siswa pada Doa 
Alkitab sambil Berjalan (Bible Prayer 
Walk)?

1. Siswa sering merasa berdoa itu 
membosankan – sebuah formalitas 
daripada percakapan yang bermakna 
dengan Allah. Mereka membutuhkan 
cara baru untuk berdoa. 

2. Doa Alkitab sambil berjalan-jalan 
menggabungkan empat elemen untuk 
melibatkan pikiran dan hati siswa:
• Firman Allah yang tertulis (biasanya 

cerita Alkitab)
• Doa yang penuh makna
• Alam
• Aksi (olahraga)

Cara Membuat Sebuah Doa Alkitab 
sambil Berjalan (Bible Prayer Walk)

1. Mintalah Roh Kudus untuk menuntun 
Anda pada sebuah kisah Alkitab yang 
dapat dialami melalui alam, doa yang 
bermakna, Firman yang tertulis, dan 
dalam tindakan. 

2. Baca dulu cerita Alkitab yang Anda 
pilih untuk mencari tema utama. Baca 
lagi untuk mencari tiga potensi poin 
pengajaran utama dalam cerita. Buat 
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garis besar cerita dengan poin-poin 
utama ini. 

3. Firman Allah yang tertulis selalu 
merupakan sesuatu yang berharga 
untuk didoakan. Baca Yakobus 1:5. 
Berdoalah memohon hikmat untuk 
mengetahui fokus doa apa yang akan 
bermakna bagi siswa Anda untuk 
setiap poin utama cerita. Buat daftar 
di samping poin utama cerita fokus 
doa yang Anda pilih bersama dengan 
instruksi sederhana tentang apa yang 
akan didoakan oleh siswa. 

4. Pikirkan tentang gedung sekolah Anda. 
Idealnya jalan doa di luar dengan 
beberapa alam hadir. Jika ini tidak 
memungkinkan, berkreasilah dengan 
lingkungan sekitar Anda. Buat daftar 
sesuatu di alam di kampus sekolah 
Anda yang dapat menjadi bagian dari 
cerita Alkitab. Selalu minta siswa Anda 
untuk menjadi sukarelawan untuk 
memimpin Anda dan kelas ke tempat 
di kampus yang sesuai dengan cerita.

Cara Memimpin Doa Alkitab sambil 
Berjalan (Bible Prayer Walk)

1. Berdoalah bersama siswa Anda di 
tempat di mana Anda berencana 
untuk memulai perjalanan doa 
Alkitab. Berdoalah agar Allah 
mengirimkan Roh Kudus untuk 
membuka setiap hati kepada Firman-
Nya, doa, dan ciptaan-Nya.
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2. Undang seorang sukarelawan untuk 
membawa Anda semua ke tempat 
pertama di kampus yang akan 
mengikuti cerita. 

3. Baca bagian Alkitab singkat di 
pemberhentian pertama di jalan. 
Berikan instruksi tentang apa yang 
harus didoakan. Tim siswa dalam 
dua. Tunggu sampai setiap siswa 
selesai berdoa. Mintalah sukarelawan 
yang berbeda untuk membawa 
Anda semua ke tempat berikutnya 
di kampus untuk cerita. Ulangi 
langkah membaca Firman dan berdoa 
bersama berdua atau berempat. 

4. Tiga perhentian untuk cerita Alkitab 
bekerja dengan baik. Ketika Anda 
menyelesaikan perhentian terakhir, 
tanyakan apa yang mereka pelajari 
dari perjalanan doa Alkitab. Bersama 
mengucapkan syukur kepada Allah. 
Kembali ke kelas Anda.

(Lihat contoh di dua halaman 
berikutnya.)
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Lampiran 15
Doa Berjalan (Prayer Walk) Musa

A. Semak Belukar yang Menyala (Minta 
seorang anak membawa Anda ke 
semak-semak.)

1. Baca Keluaran 3:1-7,10.
2. Allah harus mendapatkan 

perhatian Musa dengan 
semak yang menyala untuk 
memberinya misinya (Musa).

3. Ajaklah siswa untuk berpaling 
dari kelompok selama beberapa 
menit untuk doa pribadi. 
Ajaklah setiap orang untuk 
merenungkan bagaimana Allah 
mungkin sedang mencoba 
untuk mendapatkan perhatian 
mereka saat ini.

4. (Panggil kelompok bersama-
sama.) Allah memiliki misi 
untuk Anda masing-masing. 
Ada sesuatu yang Allah miliki 
di hati-Nya untuk Anda lakukan 
sekarang dalam hidup Anda. 
Berpasanganlah untuk saling 
mendoakan. Berdoalah agar 
Tuhan menunjukkan kepada 
Anda apa yang Dia minta Anda 
lakukan untuk-Nya.

B. Air Pahit di Mara (Mintalah seorang 
anak membawa Anda ke air...atau 
ke tempat di mana Anda dapat 
menggambar garis tepi kolam di atas 
permukaan tanah atau kerikil.)
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1. Allah memanggil Musa untuk 
sebuah misi khusus: memimpin 
Israel keluar dari Mesir ke Tanah 
Perjanjian. Beberapa hari setelah 
Allah membebaskan mereka 
dari Mesir di Laut Merah, Israel 
menggerutu. Baca Keluaran 
15:22-26.

2. Berkumpul di sekitar tempat 
yang mewakili perairan Mara. 
Kepahitan dapat merusak 
perjalanan kita bersama 
Yesus. Terkadang kita pahit 
terhadap teman, keluarga, 
gereja, seseorang di tempat 
kerja atau sekolah...bahkan 
Allah. Ajaklah siswa untuk 
melakukan doa pribadi selama 
beberapa menit untuk meminta 
Allah mengidentifikasi tempat 
mana pun di hati mereka yang 
memiliki kepahitan.

3. Undang kelompok untuk 
kembali. Tuhan menyuruh 
Musa untuk melemparkan 
sepotong kayu ke dalam air. Dia 
melakukan. Tuhan membuat 
air menjadi manis. Undanglah 
kelompok untuk pergi mencari 
sepotong kayu. Ajaklah mereka 
untuk melemparkan potongan 
kayu itu ke dalam “air” dengan 
doa agar Allah menghapus 
kepahitan dan kekecewaan 
mereka dan menjadikannya 
manis bagi kemuliaan-Nya.
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4. Ketika masing-masing telah 
melemparkan potongan kayu 
mereka, undanglah semua 
orang untuk membentuk 
lingkaran di sekitar “air”. 
Undanglah beberapa orang 
untuk bersyukur kepada Allah 
atas kuasa penyembuhan-Nya 
dalam hati dan kehidupan 
mereka...dan bantuan-Nya 
untuk meninggalkan kepahitan 
mereka!

C. Mengangkat Tangan (Minta seorang 
anak membawa Anda ke tempat di 
mana setiap tim yang terdiri dari 3 
(atau 2 jika kelompok kecil) dapat 
memiliki tempat untuk duduk di atas 
batu...atau jika tidak, kursi, pagar, dll.)

1. Baca Keluaran 17:8-13,15. 
Setiap kali Musa mengangkat 
tangannya kepada Allah, Israel 
menang.

2. Setiap kali Musa membiarkan 
tangannya jatuh, Israel 
akan kalah. Harun dan Hur 
menempatkan sebuah batu 
di mana Musa bisa duduk dan 
mengangkat tangan Musa. Israel 
meraih kemenangan.

3. Di mana Anda membutuhkan 
kemenangan dalam hidup 
Anda? Bekerjasama dalam 
tiga atau dua orang jika perlu. 
Undang salah satu anggota tim 
Anda untuk duduk. Tanyakan 
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kepada mereka dalam bidang 
kehidupan apa mereka perlu 
didukung untuk menemukan 
kemenangan dari Allah. Angkat 
tangan mereka saat Anda 
berdua berdoa. Biarkan setiap 
anggota mendapat giliran untuk 
duduk dan didukung dalam doa!
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Lampiran 16
Topik Kebaktian dalam Kelas
I. Datang kepada Yesus

Apa yang Yesus Tawarkan Kepadamu?

Bagaimana Mengetahui Anda Diselamatkan?

Keterangan Cerita Perikop Alkitab

Ayah yang penuh 
kasih

Anak yang Hilang Lukas 15:11 -32

Sahabat yang Setia Yesus 
Mengampuni 
Petrus

Yohanes 21:1-19

Penemu yang 
Kreatif

Penciptaan Kejadian 1:1-2:3

Peduli, Raja yang 
Berkuasa

Yesus 
Mendiamkan 
Badai

Markus 4:35-41

Ahli Bedah Hati Zakheus Lukas 19:1-10

Keterangan Cerita Perikop Alkitab

Penerimaan Yesus Memanggil Matius Matius 9:9-13

Kasih Domba yang Hilang Lukas 15:1-7

Pengampunan Wanita yang Tertangkap 
dalam Dosa

Yohanes 8:1-11

Sukacita Orang Lumpuh yang 
Disembuhkan

Kisah 3:1-10

Harapan Bartimeus yang Buta Lukas 18:35-43

Keterangan Cerita Perikop Alkitab

Akui  
Kebutuhanmu

Yesus & Wanita di 
Sumur

Yohanes 4:1-30

Datang  
sebagaimana 
adanya

Yesus & Anak-anak Markus 10:13-16

Percaya pada Yesus Nikodemus Yohanes 3:1-16

Terima Karunia 
Yesus

Orang Ethiopia Kisah 8:26-39

Mengetahui  
Jaminanmu

Pencuri di atas 
Salib

Lukas 23:32-43

Yesus seperti Apa?
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Menjadikan Yesus No 1

Bagaimana berhubungan – Doa

II. Membina Hubungan dengan Yesus

Keterangan Cerita Perikop Alkitab

Dengan  
Prioritasmu

Rut: Memilih Allah 
daripada berhala

Rut 1:1-18

Dengan  
Waktumu

Miryam: Menjaga 
Musa

Keluaran 2:1-8

Dengan  
Kata-katamu

Yosua: Menantang 
Keluarga 

Yosua. 23:1-
3:24:14, 15

Dengan  
Barangmu

Yakub: Menjanjikan 
Persepuluhan pada 
Allah

Kejadian 28:10-22

Yusuf:
Melawan 
Godaan

Yusuf:Melawan 
Godaan

Kejadian 39:1-10

Keterangan Cerita Perikop Alkitab

Dengarkan
& Berbicara

Abraham Berbicara 
dengan Allah 

Kejadian 22:1-14

Doa dapat 
terjadi dimana 
saja

Allah Berbicara 
pada Musa dari 
Semak belukar

Nehemia 1:3-11

Mengakui Allah melindungi 
Daud

Yosua. 23:1-
3:24:14, 15

Memuji Yakub: Menjanjikan 
Persepuluhan pada 
Allah

1 Sam. 23:7-15;

Mazmur 54:6

Doa Daniel di Lobang 
Singa

Daniel 6:1-28
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Waktu Pribadi bersama Allah – W.P.A.

Bagaimana Menumbuhkan Iman

Keterangan Cerita Perikop Alkitab

Ketika Engkau 
Takut

Yakub bergumul 
dengan Allah

Kejadian 32:22-32

Ketika Engkau 
Putus Asa

Elia lari dari Allah I Raja-raja 19:1-18

Ketika Engkau 
perlu tuntunan

Petrus Berdoa di 
Loteng

Kisah 10:9-23

Ketika Engkau 
Berdosa 

Allah bertemu Saul 
di Tarsis

Kisah 9:1-19

Pagi-pagi Yesus berdoa 
pagi-pagi

Markus 1:35; 6:45, 
46

Keterangan Cerita Perikop Alkitab

Alkitab Dapat 
Dipercayai!

Yesus Menampakkan 
Diri pada Murid-
murid-Nya

Lukas 24:37-48

Membaca  
Kitab Suci

Timotius Baca Alkitab Kisah 16:1-10; 2 
Timotius 3:15

Menurut Allah Sepuluh Hukum Keluaran 19:1-9; 
24:12;32:15-16

Terhubung 
dengan Roh 
Kudus

Pantekosta Yohanes 14:26; 
Kisah 2:1-11

Mengatasi 
Dosa melalui 
Yesus

Pencobaan Yesus Lukas 4:1-13
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Rencana Allah untuk Masa Depanku

Talentamu: Ada apa di Tanganmu?
III. Membagikan Yesus kepada Orang Lain

Keterangan Cerita Perikop Alkitab

Allah 
Mengendalikan!

Petrus Lepas  
dari Penjara

Kisah 12:5-17

Allah Mengetahui 
Masa Depan

Mimpi 
Nebukadnezar

Daniel 2:1-3, 10-19, 
25-28

Kedatangan Yesus Tanda-tanda 
Yesus  Segera 
Datang

Matius 24: 3-14; 
28:20

Bersiaplah! Perumpamaan 
sepuluh Anak 
Dara 

Matius 25:1-13

Seperti Apa 
Kedatangan 
Yesus

I Tesalonika  
4:13-18

Keterangan Cerita Perikop Alkitab

Bicaralah! Samuel I Samuel 3:1, 8-21

Kepribadian dan 
Penampilan

Ester Ester 2:2-4, 7-9, 
15-17

Kepemilikan 
Pribadi

Umat Percaya 
dalam Kisah

Kisah 4:32-37

Melayani  
Orang lain

Rut Rut 2:2, 17-18

Seni & Kerajinan 
tangan

Bezalel Keluaran 25:8,9; 
31:1-5
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Pelitamu:  Lakukan sesuatu untuk 
Membuat Perbedaan bagi Yesus!

Keterangan Cerita Perikop Alkitab

Kata-katamu: 
Membangun 
Orang Lain

Orang lumpuh 
disembuhkan

Kisah 9: 32-35

Perlakuan Anda 
terhadap 
Orang Lain

Yusuf dan 
saudaranya

Daniel 3: 8-28

Teladanmu Perapian yang 
Menyala

Kisah 4:32-37

Menjadi 
Sahabat seperti 
Yesus 

Anak laki-laki 
dengan makanan 
siangnya

Yohanes 6: 1-14

Ceritakan pada 
Orang Lain 
tentangYesus

Petrus dan 
Kornelius

Kisah 10:1-6, 30-
38, 44
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Lampiran 17
Apa yang Boleh dan Tidak Boleh
Dilakukan dalam Kebaktian Kelas

BOLEH DILAKUKAN …
• Berkonsultasi dengan guru kelas 

untuk mendapatkan ide. Tanyakan, 
“Apa yang sedang terjadi di kelas 
saat ini?” Dengarkan tema yang 
bisa menjadi pemikiran perbaktian. 
Misalnya: Jika peserta didik 
mengalami kesulitan bersikap baik 
satu sama lain, temukan kisah Alkitab 
yang dapat Anda gunakan dengan 
tema “Menjadi Baik untuk Orang 
Lain.” Arahkan mereka ke Yesus 
sebagai teladan kita. Berdoalah agar 
Roh Kudus melakukan pekerjaanNya 
di dalamnya.

• Cari temanya di Alkitab Edisi 
Penuntun Guru.

• Buat daftar kisah-kisah Alkitab 
yang bisa mencerminkan atau 
memperkuat tema yang Anda 
identifikasi.

• Bagikan cerita dari pengalaman 
Anda sendiri yang sesuai usia dan 
sesuai dengan tema kebaktianmu

• Gunakan variasi dalam kebaktianmu. 
Miliki kebaktian yang sepenuhnya 
merupakanpengalaman doa atau 
aktivitas kerajinan. Carilah lokasi di 
luar kelas untuk berbakti bersama.

• Libatkan setiap peserta didik.
• Memasukkan musik pada waktu 

kebaktian Anda.



147

TIDAK BOLEH DILAKUKAN …
• Menggunakan kebaktian untuk 

menghantam perilaku negatif pada 
peserta didik yang Anda awasi dan 
tidak suka.

• Menggunakan waktu kebaktian 
Anda sebagai “soap box” (sarana 
mengekspresikan pendapat pribadi 
yang emosional/tendensius) untuk 
masalah “hewan peliharaan” seperti 
hanya menggunakan terjemahan 
King James dalam Alkitab atau 
menjadi vegan.

• Berencana berbakti seputar topik 
“hangat” seperti aborsi atau 
perceraian.

• Merencanakan perbaktian yang 
menghakimi orang lain - peserta 
didik, anggota keluarga mereka, 
anggota gereja lainnya, dll.

• Membiarkan musuh-musuh Anda 
untuk membuat engkau kecewa.
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Lampiran 18
Bagaimana Memperlengkapi Para Siswa 
untuk Membagikan Kesaksian Mereka

Jelajahi kesaksian rasul Paulus dengan 
membaca Kisah Para Rasul 21:39-22:21 
dan Filipi 4:10-13. I Petrus 3:15-17

Ajari siswa Anda untuk mempersiapkan 
kisah mereka tentang Yesus Kristus 
dalam kehidupan mereka. Cara sederhana 
untuk memikirkan kesaksian pribadi Anda 
(kisah tentang Anda dan Yesus Kristus) 
adalah dengan mempersiapkannya dalam 
tiga bagian:

1. Uraikan secara singkat bagaimana 
kehidupan Anda sebelum Anda 
menyerahkan hidup Anda kepada 
Yesus Kristus sebagai Juruselamat 
dan Tuhan Anda. Ceritakan apa yang 
hilang dalam hidup Anda. Jangan 
membuat hidup Anda yang penuh 
dosa terlihat menonjol. 

2. Ceritakan bagaimana Yesus Kristus 
campur tangan dalam hidup Anda. 
Bagaimana Dia mendapatkan 
perhatian Anda? Bagaimana Dia 
memanggil Anda kepada-Nya? 

3. Ceritakan perbedaan apa yang telah 
dibuat Yesus Kristus dalam hidup 
Anda? Berkat apa yang telah Dia 
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berikan kepada Anda? Pendengar 
Anda juga perlu melihat sesuatu yang 
segar dalam pengalaman Anda--
bagikan perbedaan yang Dia buat 
dalam pengalaman Anda sekarang! 
Apa yang Anda inginkan agar orang 
lain memiliki dari Kristus yang Dia 
berikan kepada anda? 

Berikan contoh kesaksian tiga bagian 
ini dengan memberikan kesaksian Anda 
kepada para siswa.

Berikan mereka waktu untuk menulis 
tiga bagian kesaksian ini. Kumpulkan 
para siswa di dalam kelompok berdua 
untuk mempraktikkan berbagi kesaksian 
mereka satu sama lainnya.
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Lampiran 19
Menemukan Impian Yang Diberikan Allah 
Bagi Anda (God-Given Dream)

Lima Pertanyaan untuk ditanyakan:

1. Baca Nehemia 1:1-4. Nehemia 
berkabung mendengar tembok 
Yerusalem yang hancur. Impian 
yang diberikan Allah mengarahkan 
ke sesuatu yang diijinkan Allah 
untuk melihat kehancuran dunianya. 
Apa yang menghancurkan dunia 
sekitar Anda yang membuat Anda 
berkabung di dalam hati anda? 
Berdoa dan minta Allah menolong 
Anda mengidentifikasikan sesuatu 
yang menghancurkan dunia yang Dia 
berikan mata Anda untuk melihatnya. 
Sebaiknya serinci mungkin. Perkecil 
respon Anda ke satu masalah yang 
Allah berikan kepada Anda yang 
paling Anda minati untuk dituju. 
Deskripsikan masalah ini, sesuatu yang 
menghancurkan, di dalam satu kalimat 

2. Baca Nehemia 1:4-10. Nehemia 
menetapkan suatu hari untuk berpuasa 
dan berdoa tentang tembok yang 
hancur. Apakah Anda telah melakukan 
respon berikut ini terhadap apa yang 
Allah telah tunjukan kepada Anda 
untuk sesuatu yang hancur?
a. Memuji Allah untuk Siapa Dia?
b. Mengakui dosa-dosa anda?
c. Bertobat dari dosa-dosa ini? 



151

(Berbalik dari dosa dengaisn kuasa 
Yesus Kristus)

d. Berpuasa? (Mengapa berpuasa? 
Merendahkan diri dihadapan Allah 
dan untuk mendengar pikiran Anda 
sehingga Anda dapat membedakan 
tuntunan Allah)

e. Menuntut janji Allah? (Identifikasikan 
Janji-janji Allah di dalam Firman-
Nya yang relevan dengan impian 
Allah bagi anda. Pilih untuk percaya 
dalam janji-janji ini. Minta Allah 
dalam iman untuk memenuhi janji ini 
untuk kemulianNya.)

3. Baca Nehemia 1:11. Nehemia meminta 
perkenanan raja. Dia siap untuk janji 
temu ilahi. Ketika raja menanyakan 
sebuah pertanyaan, Nehemia sudah 
memiliki sebuah pilihan. Dia dapat 
merespon dengan iman atau rasa 
takut. Janji temu ilahi diprakasai oleh 
Roh Kudus melalui kita atau orang lain. 
Roh Kudus akan mengatakan kepada 
Anda untuk membuat gerakan pertama 
atau mengatakan ke orang lain untuk 
memprakasai pembicaraan.  Apakah 
Anda telah meminta  Allah untuk janji 
temu ilahi dengan orang yang sangat 
penting yang dipilih-Nya memegang 
kunci Impian Allah yang diberikan 
kepada anda. Berdoalah  untuk dapat 
mengidentifikasi siapa orang tersebut. 
Cari Allah untuk sebuah janji temu 
dengan orang ini dengan cara yang 
memberikan kepujian kepada-Nya.
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4. Baca Nehemia 2:1-8. Ketika raja 
meminta Nehemia apa yang 
dibutuhkannya untuk membangun 
kembali tembok-tembok yang hancur 
Yerusalem, Nehemia tidak terkejut. Dia 
telah memiliki sebuah rencana untuk 
Impian yang diberikan Allah. Apakah 
Anda telah menuliskan Impian Allah 
yang ditaruh di hati Anda dengan 
apa yang Anda butuhkan untuk 
dilakukan termasuk waktunya Anda 
akan melakukan itu. Di belakang 
kertas ini, tulis  impian Allah yang 
ditaruh di hati anda. Arahkan berikut 
ini: Apa yang dibutuhkan? Apa yang 
impian ini arahkan tentang kebutuhan? 
Bagaimana dan kapan Anda akan 
mencapai impian tersebut? Apa 
manfaat yang mau dituju oleh impian 
ini? Apa yang Anda butuhkan untuk 
mencapai impian ini?   Apa tanggung 
jawab yang Anda miliki untuk 
mencapai impian ini? 

5. Baca ulang Nehemia 2:1-8. Nehemia 
tidak berhenti dengan berdoa untuk 
janji temu ilahi dengan raja.  Dia 
membagikan impian ini segera setelah 
Allah memberikan kesan kepadanya 
untuk membagikannya.  Apakah Anda 
telah membagikan visi ini kepada orang 
kunci penting yang Allah bawa dalam 
pikiran anda? Bagikan impian Anda 
kepada orang yang Allah berikan kesan 
di dalam hati anda.
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Lampiran 20
Dimana Melayani Allah
Selidiki dengan Pertanyaan-Pertanyaan

Mulailah berdoa dengan penuh 
kerendahan hati sebelum Anda memulai 
untuk menyelidiki. Menyerahkan hidup 
Anda kepada Yesus Kristus. Minta 
Allah supaya memberikan Anda  Roh 
KudusNya  agar menuntun Anda dalam 
proses ini

1. Apa karunia-karunia rohani saya? 
(Daftarkan seluruh yang Anda pikir 
Anda miliki, lalu pilih/lingkari 3-5 yang 
tertinggi)

 I Korintus 12:4-11

 Roma 12:6-8,13

 Efesus 4:11,12

 I Petrus 4:9-11

 Keluaran 31:1-5

2. Kapan saya merasa paling: 
Bebas – menjadi saya seperti yang 
Allah inginkan saya menjadi?
 
Mengalir- untuk melayani sesuai 
dengan karunia saya, orang-orang yang 
saya suka untuk menolong, masalah 
atau isu yang saya peduli?
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Bersukacita?

Digunakan Tuhan?

Apakah orang merespon pelayanan 
saya dengan bergerak ke arah Allah?

Bagikan secara singkat 3x dalam 
hidup Anda ketika 5 hal itu ada untuk 
anda?

 »  

 »  

 »  

3. Siapa yang saya suka untuk dilayani?
(Daftarkan seluruh tipe /kategori 
orang yang Anda mempunyai hati 
untuk membantu. Lingkari 3-5 yang 
tertinggi)

4. Isu-isu apa yang saya peduli?
(Daftarkan isu-isu yang membuat 
Anda Marah yang diabaikan oleh 
dunia. Atau Daftarkan isu-isu yang 
Anda punya minat untuk diatasi) 
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5. Apa yang orang lain lihat di dalam 
saya?
(Kirim jawaban-jawaban Anda untuk 
Keempat pertanyaan di atas ke 5 
orang dengan kriteria berikut:

- Mereka benar-benar mengenal  
  Anda
- Mereka peduli kepada Anda
- Mereka berjalan bersama Tuhan
- Mereka memiliki pengertian dan  
  hikmat
- Mereka akan memberi 3 hari  
  untuk berdoa dan merenungkan  
  jawabannya dan memberikan  
  jawaban mereka kepada  
  pertanyaan ini: Di dalam cara  
  yang spesifik apa yang Anda pikir  
  saya dapat melayani Allah   
  dengan karunia-karunia terbaik  
  saya,  Berfokus kepada orang dan  
  isu-isu yang saya peduli?

** Berdoa tentang masukan-masukan 
ini dengan lima orang yang yang Anda 
berikan. Cari hikmat Allah dari Yakobus 
1:5-8. Ambil langkah-langkah iman untuk 
melayani Allah dengan cara Dia yang 
sedang memanggil anda!
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Lampiran 21
Sumber-Sumber Pemuridan yang 
Membantu Lainnya

Kunjungi indiscipleship.org untuk 
mendapatkan buku-buku gratis yang 
dapat diunduh berikut ini, yang dapat 
digunakan secara pribadi atau dalam 
kelompok kecil:

Inside Out
Setiap bab adalah kisah yang memanggil 
keluarga-keluarga yang sibuk untuk 
berinvestasi dalam Tuhan dan dalam 
memuridkan anak-anak mereka.

Follow
Pelajaran Alkitab selangkah demi 
selangkah untuk digunakan dalam 
memuridkan seseorang kepada Yesus 
Kristus. Dapat digunakan satu lawan satu 
atau dalam kelompok kecil.

Memuridkan Generasi Baru
(Discipling the New Generations)
Kurikulum kelompok kecil bagi orangtua/
mentor dan siswa untuk menumbuhkan 
murid Yesus yang percaya, mengikuti, 
dan membagikan Dia dengan kuasa Roh 
Kudus.

Hidup Seperti Elia (Live Like Elijah)
Pelajaran yang mengubah hidup 
dari kisah Elia yang menuntun pada 
tantangan iman untuk dialami oleh iman 
kepada Allah. Penuh dengan kisah-kisah 
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terkini tentang pemeliharaan dan kuasa 
Allah yang tersedia saat kita hidup 
dengan iman.

Pulang ke Rumah (Come Home)
Kurikulum kelompok kecil untuk 
memanggil para lajang dan pasangan 
untuk menghayati visi Allah yang 
mendebarkan untuk rumah dalam 
persiapan untuk kedatangan Kristus yang 
segera. 



Berdua, Anda dan siswa Anda ada di dalam hati 
Allah! Setiap siswa di dalam kelas Anda sangat 
berharga bagi Raja Segala Raja. Semoga tidak 
ada, baik para siswa maupun para guru, yang 
ketinggalan saat Yesus datang untuk membawa 
kita pulang. 

Buku Pedoman Lapangan: Sekolah dalam 
Pemuridan memberikan alat yang praktis untuk:

• Memanggil para guru, para siswa, dan keluarga 
mereka untuk mengalami kebangunan rohani 
setiap hari dengan Yesus

• Memperlengkapi para guru, para orangtua dan 
para pendeta untuk bermitra bersama untuk 
memuridkan para siswa.

• Memuridkan siswa untuk mempercayai, 
mengikuti dan membagikan Yesus Kristus

Don dan Pasangannya April tinggal di Rolling Hills 
of Apison, Tennessee. Untuk 32 tahun mereka 
menikmati petualangan mengikuti Allah Pencipta 
bersama-sama kemanapun Dia memimpin.

Untuk sumber yang lebih menolong Anda, sekolah 
dan gereja dapat mengakses   
www.indiscipleship.org




