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KETERANGAN SAMPUL DEPAN HDS 2020 
 

Lukisan itu menggambarkan 
kehidupan orang-orang di 
Zimbabwe. Dimana latar 
belakang bagian atas dari kanan 
ke kiri merupakan transisi dari 
masa lalu yang gelap sebagai 
bangsa ke masa depan yang 
lebih sejahtera dan masa depan 
yang menjanjikan. 

Komposisi dasar memperlihatkan 
kasih, penyembuhan dan 

rekonsiliasi sebagaimana terinspirasi dari kisah Yohanes 5: 2-9a. 
Bagian tumbuh-tumbuhan mempresentasikan potensi produktivitas 
ekonomi karena negara Zimbabwe adalah ekonomi berbasis 
pertanian. 

Biografi Nonhlanhla Mathe  

Nonhlanhla Mathe adalah seniman 
kelahiran Zimbabwe. Gambar sampul HDS 
2020 ini adalah hasil karya Nonny Mathe. 

Nonny Mathe mengatakan: “Saya 
membuat lukisan figuratif abstrak dan semi 
abstrak dengan banyak tekstur dan warna-
warni. Saya sangat terinspirasi dengan 
kehidupan orang-orang di Zimbabwe, cara 
mereka berhubungan satu sama lain dan 
cara mereka memandang sesuatu. Saya 
fokus terutama pada perempuan yang 

sangat membutuhkan pemberdayaan. 

Nonny Mathe adalah seniman di Galeri Nasional di Bulawayo. Dia 
telah mengadakan pameran di seluruh Afrika. Nonhlanhla Mathe telah 
menerima Penghargaan the National Merit Awards sebagai artis 
perempuan terbaik dalam Seni Visual, Bulawayo.  
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LATAR BELAKANG PERAYAAN HARI DOA SEDUNIA 
 
Keprihatinan Kaum Perempuan Gereja Presbyterian Amerika Selatan 
terhadap keadaan buruk imigran yang mengakibatkan perbudakan, tahun 
1887, maka mereka mengundang kaum perempuan dari berbagai 
denominasi gereja bergabung dalam Hari Doa Tahunan (HDT) Dewan Misi 
Rumah Perempuan (The Women’s Home Mission Board). 
 
Pada tahun 1890 Kaum Perempuan Gereja Baptis Kanada dan Kaum 
Perempuan Gereja Presbyterian Amerika Selatan bergabung berdoa 
bersama fokus pada keprihatinan dunia. Tahun 1920 pembentukan Komite 
Nasional menetapkan Jumat pertama pada bulan Maret setiap tahun sebagai 
HDT karena bertepatan dengan masa sengsara Tuhan Yesus Kristus. Tahun 
1941 Church Women United Amerika Serikat bergabung dan tahun 1969 
Persekutuan Perempuan Katolik Sedunia juga ikut bergabung dalam HDT. 
 
Pada tahun 1927 Kaum Perempuan dari seluruh penjuru dunia dari 170 
negara hadir mengikuti International Mission Council Meeting di Yerusalem 
dan memutuskan memberi nama HARI DOA SEDUNIA. 
 
Logo HDS 
 

 
 
Logo HDS dikembangkan oleh Perempuan Irlandia dan diadopsi sebagai 
logo internasional pada tahun 1982. Rancangannya terdiri dari anak panah 
yang menyatu dari empat titik kompas, orang-orang yang berlutut dalam doa, 
salib, dan lingkaran, mewakili dunia dan kesatuan dalam keragaman. 
 
Pada awalnya perayaan HDS menjadi perayaan jemaat dewasa, khususnya 
kaum perempuan, tetapi beberapa tahun terakhir telah diselenggarakan juga 
HDS untuk anak dengan tujuan mengantar anak-anak berperan aktif dalam 
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gerakan oikoumene, serta membentuk kepribadian anak yang mencintai dan 
menghargai kepelbagaian global dalam kehidupan gereja. 
 
HDS di Indonesia 
Pengorganisasian HDS di Indonesia dimulai di Kota Malang, Jawa Timur. 
Nona Christien Slotemaker de Bruine (perempuan Belanda) dan Ibu Kartini 
Bezoen (perempuan Indonesia) yang mengorganisir perayaan HDS pada 
tahun 1950. 
 
Tahun 1957 Dewan Gereja-Gereja di Indonesia membentuk Panitia Pusat 
HDS Indonesia diketuai oleh Pdt. Ny. M. Dharma-Angkuw, S. Th. Dan 
seterusnya Departemen Pembinaan dan Pendidikan (Bindik) DGI. Pada 
tahun 1984 tanggung jawab HDS diserahkan pada Biro Pelayanan Wanita 
PGI karena perubahan struktur baru DGI menjadi Persekutuan Gereja-
Gereja di Indonesia (PGI). Perayaan HDS di Indonesia dirayakan oleh 
Jemaat-Jemaat, selain dari Gereja Anggota PGI, juga dirayakan oleh Gereja 
Katolik, Gereja Baptis, Gereja Pentakosta, Gereja Advent. Pada tahun 2014 
PGI mengadakan perubahan struktur dari Biro Pelayanan Wanita PGI 
menjadi Departemen Perempuan dan Anak PGI yang otomatis menjadi 
penanggung jawab pengorganisasian HDS di Indonesia. 
 
Beberapa tahun belakangan Tim HDS Intenasional juga telah menyiapkan 
tata ibadah HDS untuk anak-anak. Bidang/Pelayanan Anak di Gereja-Gereja 
dan Sekolah di Indonesia juga telah melaksanakan Ibadah HDS Anak 
tersebut setiap tahun, sama seperti ibadah HDS Dewasa. Namun, masih 
belum semua pelayanan anak di gereja-gereja telah melaksanakan ibadah 
tersebut. Semoga ke depan semkain banyak gereja-gereja dan persekutuan 
Kristen yang melakukan ibadah dan perayaan HDS. 
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KATA SAMBUTAN MPH PGI 
 

Salam damai sejahtera dalam kasih Kristus, 
Atas nama Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia 
(MPH-PGI), kami menyambut dengan penuh syukur penerbitan Tata Ibadah 
Hari Doa Sedunia (HDS) 2020 ini.  
 
Tata Ibadah HDS 2020 ini disiapkan oleh Saudara-Saudara kita dari Negara 
Zimbabwe. Tema HDS 2020: “BANGUNLAH, ANGKATLAH TILAMMU 
DAN BERJALANLAH” (Yohanes 5: 2-9a). Inti dari tema HDS tahun ini 

adalah mengundang semua orang memahami bahwa Yesus bertindak 
dengan belas kasih, cinta, pengertian dan kepedulian. Yesus dalam 
kerendahan hatinya dapat mendengarkan orang lumpuh itu tanpa 
menilai alasannya. Yesus memberi kesempatan dan kesembuhan. 

 
Tim HDS Zimbabwe menyuarakan agar seluruh umat Kristiani di seluruh 
Dunia dan di Indonesia mendukung aksi Gereja dan Organisasi Ekumenis di 
Zimbabwe yang menyerukan persatuan dan proses damai. Mereka 
mengorganisir doa untuk perdamaian, mempromosikan dialog antara 
masyarakat sipil dan para pemimpin Negara untuk mempertahankan proses 
demokrasi. 

Perempuan Zimbabwe juga menyerukan agar perempuan terus melakukan 
kebaikan, dan melakukan cinta kasih, perdamaian dan rekonsiliasi; menolong 
orang-orang yang terpinggirkan dan menopang mereka, khususnya para 
pengungsi, pekerja migran dan orang-orang yang mengalami diskriminasi. 
Oleh karena itu, PGI mengajak Gereja-Gereja di Indonesia untuk ikut serta 
dalam gerakan solidaritas HDS 2020 ini.  
 
Kami menyampaikan selamat mempersiapkan diri untuk ibadah dan 
perayaan HDS 2020.  
 
Teriring salam dan doa kami 

 
a.n Majelis Pekerja Harian PGI 
Pdt. Jackvelyn Frits Manuputty 
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KATA PENGANTAR 
KEPALA BIRO PEREMPUAN DAN ANAK PGI 

 
Bersama-sama dengan Tim HDS dari Zimbabwe, kami dari Biro Perempuan 
dan Anak (BPA) PGI mengucapkan selamat bertemu kembali dalam 
perayaan Hari Doa Sedunia. Tema HDS 2020: “BANGUNLAH, 
ANGKATLAH TILAMMU DAN BERJALANLAH” (Yohanes 5: 2-9a).  

Tata Ibadah HDS 2020 ini disiapkan oleh saudara-saudara kita dari Tim HDS 
Negara Zimbabwe. Zimbabwe berarti 'Rumah Batu' dan terletak di Afrika 
Selatan. Ibadah HDS ini terdiri dari Ibadah HDS Dewasa, Ibadah HDS Anak 
dan Penelahaan Alkitab. 

Perayaan HDS 2020 ini dirayakan pada Hari Jumat Pertama di Bulan Maret, 
pada 06 Maret 2020. Namun demikian, Ibadah HDS tersebut dapat juga 
dilaksanakan pada hari Minggu bersama-sama dengan jemaat lainnya atau 
di hari lain, selain Hari Jumat. 

Tata Ibadah HDS ini didistribusikan untuk dipergunakan dalam Perayaan 
HDS 2020 oleh seluruh Umat Kristiani di Indonesia sebagai wujud 
kebersamaan dalam oikoumenis oleh Gereja-Gereja di Indonesia dengan 
Gereja-Gereja lain di dunia.  

Sebagai tanda solidaritas, marilah kita dengan kerelaan hati berbagi berkat 
Tuhan melalui pengumpulan persembahan HDS yang akan diperuntukkan 
bagi Program Kemanusiaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak di 
Negara-Negara Anggota HDS yang akan dikirimkan melalui Komisi HDS 
International, dan untuk pemberdayaan perempuan dan anak di Indonesia 
melalui PGI. 

Persembahan HDS yang terkumpul dimohon untuk diteruskan/ditransfer 
melalui rekening PGI berikut ini: 

Nama Rekening: Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia  

Nama Bank: BCA  

Nomor rekening: 455.301.222.1  

Alamat Bank: Jl. RP. Soeroso No. 25, RT.9/RW.5, Cikini, Menteng, 

RT.9/RW.5, Cikini, Menteng, Kota Jakarta Pusat, 10330 
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Nama Rekening : Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia 

Nama Bank: BNI 

Nomor Rekening: 000.669.1581 

Alamat Bank: Gedung IAST-UI, Jl. Salemba Raya No.4, RW.5, Kenari, 

Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10440 

 

Nama Rekening : Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia 

Nama Bank: Mandiri  

Nomor Rekening: 123.000.426.317.6 

Alamat Bank : Jalan Salemba Tengah No. 12B Jakarta Pusat 10440 

 
Setelah pengiriman persembahan tersebut, mohon konfirmasinya kepada 
Biro Perempuan dan Anak PGI dengan mengirimkan bukti 
pengiriman/transfer. Kami sangat berterima kasih apabila Gereja-Gereja, 
Persekutuan-Persekutuan, Lembaga Kristen dapat mengirimkan informasi 
dan 2-3 foto-foto perayaan HDS 2019 melalui email: 
perempuan_pgi@yahoo.co.id atau WA: 0813-1745-3932;  
0852-1808-5428 
 
Selamat merayakan HDS 2020, Tuhan memberkati 

 

Repelita Tambunan 
Kepala Biro Perempuan dan Anak PGI 
Grha Oikoumene/Kantor PGI 
Jalan Salemba Raya No. 10 
Jakarta Pusat 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:perempuan_pgi@yahoo.co.id
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PETA ZIMBABWE  
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INFORMASI TENTANG ZIMBABWE 
 
Zimbabwe adalah sebuah Negara yang dikelilingi daratan yang terletak di 
Benua Afrika, tepatnya di bagian selatan benua Afrika. Negara Zimbabwe 
tidak memiliki wilayah laut. Secara geografisnya, Zimbabwe berbatasan 
dengan Zambia disebelah utara, berbatasan dengan Negara Afrika Selatan 
di sebelah selatan, serta berbatasan dengan Mozambik di sebelah timur dan 
berbatasan dengan Botswana di sebelah barat. Ibukota Zimbabwe adalah 
kota Harare. 
 
Bendera Zimbabwe 
 

 
 
Bendera Zimbabwe diperkenalkan pada 18 April 1980. Bendera tersbeut 
menunjukkan replika tugu seekor burung yang telah dijumpai di daerah yang 
dulunya dikenal sebagai Zimbabwe Besar. Burung ini melambangkan sejarah 
Zimbabwe; bintang merah melambangkan perjuangan rakyat Zimbabwe 
untuk kemerdekaan dan kedamainan. Hijau mewakili tumbuh-
tumbuhan/pertanian, kuning mewakili mineral, hitam mewakili mayoritas 
hitam penduduk, merah mewakili darah yang ditumpahkan selama 
perjuangan pembebasan (Chimurenga Perang) dan putih melambangkan 
kedamaian 
 
1. Geografi dan Populasi 
Zimbabwe berarti 'Rumah Batu' dan terletak di Afrika Selatan. Wisata utama 
adalah Air Terjun Victoria, yang dianggap sebagai salah satu dari Tujuh 
Keajaiban Dunia, Taman Nasional Hwange, pemeliharaan satwa liar, dan 
Monumen Great Zimbabwe atau reruntuhan tempat negara tersebut 
memperoleh namanya. 
 



11 

 

Negara ini memiliki perkiraan populasi sekitar 16 juta orang dan 16 bahasa 
resmi. Bahasa Inggris, Shona dan Ndebele adalah yang paling banyak 
digunakan. 
 
2. Politik 
Zimbabwe dianggap sebagai ibu kota Kekaisaran Zimbabwe yang 
berlangsung pada tahun 1220-1450. Zimbabwe adalah republik 
konstitusional dengan sistem presidensial. Presiden Robert Mugabe pertama 
kali terpilih pada 1980 dan tetap berkuasa selama 37 tahun. Tahun 2017 
menyaksikan perubahan besar dalam sejarah politik Zimbabwe. Pada 15 
November 2017 intervensi militer memaksa kepergian Presiden Robert 
Mugabe pada usia 93 tahun. Cde Emmerson Dambudzo Mnangagwa, ZANU 
PF, dilantik sebagai presiden baru Republik Zimbabwe setelah pemilihan 
umum pada 2018. 
 
Tahun 2019 dimulai dengan ketegangan politik. Protes jalanan terhadap 
kenaikan harga bahan bakar ditekan dengan keras oleh Negara. Para 
pemimpin Gereja dan masyarakat sipil menolak kekerasan dan meminta 
Negara untuk memulihkan aturan hukum dan konstitusionalisme. 
  
3. Agama 
Misionaris kristen tiba di Zimbabwe tepat sebelum pembentukan 
pemerintahan kolonial. Orang Inggris datang memberitakan Firmna Tuhan. 
Mereka membangun sekolah, rumah sakit, industri, gereja dan banyak 
infrastruktur yang masih digunakan sampai sekarang. 
 
Agama Kristen adalah agama utama, yang dianut oleh lebih dari 80 persen 
populasi. Duapuluh persen lainnya Islam, agama tradisional Afrika dan 
Yudaisme. Gereja dan organisasi ekumenis memantau transisi politik yang 
menyerukan persatuan dan proses damai. Mereka mengorganisir doa untuk 
perdamaian, mempromosikan dialog antara masyarakat sipil dan para 
pemimpin Negara untuk mempertahankan proses demokrasi. 
 
3. Ekonomi 
Industri utama di negara ini adalah penambangan sumber daya alam seperti 
batu bara, emas, platinum, tembaga, nikel, timah, tanah liat, dan berlian. 
Negara ini menghasilkan jagung, kapas, tembakau, gandum, kopi, tebu, 
kacang tanah, dan memelihara domba, kambing, babi, unggas, dan sapi. 
Sementara negara mengekspor kapas, tembakau, emas, besi, metal dan 
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gading; dan mengimpor mesin, kendaraan, bahan kimia dan bahan bakar.  
Namun, dengan kemajuan kebijakan neo-liberal dan pergolakan politik, 
ekonomi Zimbabwe telah menyusut secara signifikan. 
 
4. Pendidikan 
Pemerintah Zimbabwe menyatakan akses terhadap pendidikan sebagai hak 
asasi manusia pada tahun 1980. Namun, pendidikan tidak gratis. Zimbabwe 
memiliki salah satu tingkat melek huruf tertinggi di Afrika pada 91 persen  
 
5. Kesehatan 
Perempuan berurusan dengan diskriminasi hukum, khususnya mengenai 
hukum keluarga, dan layanan kesehatan reproduksi dan ibu yang buruk. 
Perempuan merawat anak-anak ber-kebutuhan khusus dan disabilitas, 
dengan sedikit atau tidak ada dukungan dari suami atau kerabat. Sebagian 
besar Perempuan telash terinfeksi HIV/AIDS, kanker serviks dan payudara. 
Tipus dan kolera telah membunuh banyak orang, dan mayoritas perempuan 
dan anak-anak.  
 
6. Hak Perempuan 
Perempuan melakukan peran yang sangat signifikan dalam urusan sosial 
ekonomi di Zimbabwe. Banyak rumah tangga di daerah pedesaan dikepalai 
oleh Perempuan. Para suami telah bermigrasi ke kota-kota dan tambang 
untuk pekerjaan, sementara para perempuan dan laki-laki muda telah 
bermigrasi ke negara-negara tetangga dan di seluruh dunia untuk bekerja. 
 
Ketidaksetaraan gender adalah masalah yang sangat nyata dan 
berkepanjangan. Perempuan dan anak-anak menjadi sasaran 
ketidakberuntungan yang sistematis dan diskriminasi - khususnya mereka 
yang miskin, tinggal di daerah pedesaan dan yang berasal dari kelompok 
sosial tertentu. Ketidaksetaraan gender diwujudkan dalam kekerasan 
terhadap perempuan dan anak perempuan. Anak perempuan menghadapi 
pernikahan dini dan hambatan untuk mengakses pendidikan yang 
berkualitas. Pemerintah Zimbabwe dan organisasi masyarakat sipil lainnya, 
termasuk yang oikumenis, melobi untuk kesetaraan gender. Undang-undang 
telah diberlakukan untuk melindungi perempuan dari kekerasan berbasis 
gender 
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7. Hak-Hak Anak 
Anak-anak menemukan diri mereka dalam situasi yang sangat sulit, seperti 
menjadi kepala keluarga karena kehilangan orang tua mereka karena HIV 
dan AIDS. Beberapa tinggal bersama kakek-nenek mereka yang tidak 
mampu hidup layak. 
 
8. Pakaian Nasional Zimbabwe 
Orang-orang Zimbabwe lebih suka memakai gaun warna-warni. Sampul dan 
hiasan kepala adalah pakaian yang cukup populer di kalangan perempuan. 
Bagi laki-laki, pelindung dada yang terbuat dari kulit binatang sangat populer. 
 
Orang-orang tua di negara itu diketahui mengenakan pakaian asli tradisional, 
yang membentuk dasar Busana Zimbabwe. Pakaian suku hiasan kepala 
yang dimaksudkan untuk menutupi kepala. Hiasan kepala dikenakan oleh 
laki-laki dan perempuan. Pakaian nasional negara Zimbabwe adalah kain 
sampul, bungkus kepala, dan anting-anting dan kalung. Pakaian tradisional 
Zimbabwe dikenakan pada beberapa acara khusus seperti Hari 
Kemerdekaan atau Hari Pahlawan. 
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9. Hari Doa Sedunia di Zimbawe  
Pada tahun 1962, Pendeta Mai Kachidza dari Gereja Metodis dan Mai Mayor 
Nhari dari Gereja Tentara Keselamatan membentuk pertemuan komite doa 
interdenominasi yang pertama. Kedua pemimpin ini melihat perlunya para 
pastor, uskup, pendeta dan istri pendeta untuk bertemu, berdoa, saling 
mengenal dan memperkuat satu sama lain dalam melakukan pekerjaan 
Tuhan. 
 
Kami telah menyaksikan pertumbuhan Hari Doa Sedunia Zimbabwe dari 
gereja ke sekolah, dari universitas ke organisasi anak perempuan dan 
perempuan. Lokakarya untuk proses penulisan liturgi HDS 2020 ini secara 
ekumenis diadakan di Zimbabwe. Lebih dari 30 perempuan dewasa dan 
perempuan muda dari berbagai denominasi dan wilayah negara secara aktif 
berpartisipasi dalam lokakarya. Sampai hari ini, HDS tetap dilaksanakan 
secara bergantian di gereja-gereja. 
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TATA IBADAH HARI DOA SEDUNIA ANAK 2020 
Persiapan 
1. Guru Sekolah Minggu agar mempelajari Tata Ibadah HDS 2020 ini 

sebelum melatih anak-anak. 
2. Guru dapat memilih salah satu dari kegiatan kreatif No. 1. 2 dan 3 sesuai 

dengan kemampuan masing-masing guru SM dan anak-anak. 
3. Tiga kegiatan kreatif anak dapat dipilih tiga-tiganya dengan 

menyesuaikan kegiatan tersebut dengan kategori usia dan kemampuan 
anak-anak. Anak dapat juga memilih salah satu yang diminati dari 3 
permainan kreatif tersebut. 

4. Persiapkan peralatan yang diperlukan dalam setiap kegiatan yang dipilih. 
 
Doa Pembukaan oleh Seorang Guru Sekolah Minggu/Pendamping 
Tuhan, kami berterima kasih atas pemberian hidup, kedamaian, kesehatan 
yang baik, perlindungan dan kasihMu. Bantu kami Tuhan agar Ibadah Hari 
Doa Sedunia Anak 2020 ini dapat kami lakukan dengan baik. Bantu kami 
untuk menerapkan apa yang kami pelajari hari ini dari Firman Tuhan. Diatas 
semuanya, bantu kami untuk tumbuh dalam mengenal Tuhan, Amin. 
 
Menyanyikan: Mari Kita Bersukaria 

Mari kita bersukaria   (kar’na ini) 
Kar’na ini hari bahagia   (kita berkumpul) 
Kita berkumpul jadi satu   (puji Tuhan) 
Puji Tuhan semesta itu   (Haleluya!) 
Tepuk tangan wajah berseri   (hilangkanlah) 
Hilangkanlah hati yang sedih  (Yesus berkata) 
Bukankah Yesus berkata 
Damai-Nya dib’rikan kita 
Mari kita bersukaria 
 

Kisah Alkitab 
Membaca Alkitab: Yesus menyembuhkan di tepi kolam, Yohanes 5: 2-9a. 
Pilih salah satu dari tiga kegiatan di bawah ini untuk menceritakan kisah 
Alkitab dan membicarakannya sesuai dengan usia dan minat kelompok anak. 
Narasi kisah Alkitab harus diakhiri dengan percakapan dan kegiatan tentang 
makna tindakan Yesus hari ini. Lihat juga sesi kesimpulan di bawah ini.  
 
 



16 

 

1. Narasi dari kisah Alkitab: 
Yesus melakukan mukjizat di Bethesda, kolam di dekat pasar domba yang 
memiliki lima teras. Banyak orang dengan cacat yang berbeda - orang buta, 
timpang, lumpuh, berbaring di sana menunggu goncangan air oleh seorang 
Malaikat. Yang pertama masuk setelah air tergoncang akan disembuhkan. 
Salah satu dari mereka, seorang laki-laki yang lumpuh, yang telah sakit 
selama tiga puluh delapan tahun, terlihat oleh Yesus, dan Yesus tahu bahwa 
ia sudah lama sakit. Yesus bertanya kepadanya, “Apakah kamu ingin 
disembuhkan?” Dan orang itu menjawab, “Tuan, saya tidak memiliki siapa 
pun untuk menempatkan saya di kolam ketika air digoncang, dan sementara 
saya berjalan, orang lain melangkah di depanku. Yesus berkata kepadanya, 
“Bangkit! Ambillah tilammu dan berjalanlah.” Segera pria itu sembuh dan dia 
mengangkat tikarnya dan mulai berjalan. 
 
Berbicara tentang cerita: Bentuk kelompok anak-anak berdasarkan usia 
mereka dan biarkan mereka menjawab beberapa pertanyaan di bawah ini. 
Sesuaikan pertanyaan dengan tingkat pemahaman mereka. Setelah 
percakapan kelompok, minta mereka untuk membagikan jawaban mereka 
terhadap dua pertanyaan terakhir secara khusus. 
1. Orang seperti apa yang ada di kolam renang? (ayat 3) 
2. Siapa yang datang ke kolam? (ayat 6) 
3. Pertanyaan apa yang Yesus ajukan? (ayat 6) 
4. Bagaimana reaksi Yesus ketika dia melihat orang lumpuh itu? (ayat 6) 
5. Sudah berapa lama pria itu sakit? (ay. 5) 
6. Ketika Yesus bertanya kepada orang yang lumpuh itu, apa yang 

dikatakan orang itu? (ayat 7) 
7. Apa yang terjadi setelah orang itu menjawab Yesus? (ay. 8-9) 
8. Apa tiga hal yang Yesus perintahkan agar dilakukan oleh orang lumpuh? 

(ayat 8) 
9. Tiga hal apa yang Saudara pelajari dari apa yang Yesus lakukan? 
10. Jika Saudara diposisi Yesus, apa yang akan Saudara lakukan terhadap 

orang lumpuh yang berbaring di tepi kolam renang? 
 

2. Drama Kisah Alkitab 
Narator menjelaskan bahwa anak-anak akan memerankan drama tentang 
Yesus menyembuhkan orang lumpuh di tepi kolam, berdasarkan Yohanes 5: 
2-9a. Dalam beberapa versi Alkitab, ada penjelasan tentang penyembuhan 
yang terjadi pada orang-orang yang pertama kali memasuki kolam setelah air 
digoncang oleh seorang malaikat (ayat 4). 



17 

 

 
Narator: (menangis hingga kesakitan yang mengerikan) Oh-oo Tolong bantu! 
Adakah yang bisa membantu? 
Yesus: (mendekati orang lumpuh) Apakah Anda ingin sembuh? 
Anak (lelaki lumpuh): Pak, saya tidak memiliki siapa pun untuk mengangkat 
saya ke dalam kolam ketika air digoncang, dan ketika saya mencoba untuk 
masuk, orang lain telah mendahului saya. 
Yesus: Bangunlah, ambillah tikarmu dan berjalanlah 
Anak: (ketika dia berjalan dengan tikar di tangannya dengan suka cita) dan 
mengatakan: Tuhan kita adalah tabib yang hebat, Yesus adalah tabib, 
sungguh dia hebat! Saya disembuhkan! Saya disembuhkan! 
Anak 1: (mengangkat kartu, tertulis: berbelas kasih) Memang, Yesus 
berbelas kasih. 
Anak 2: (mengangkat kartu tertulis – cinta kasih) Yesus penuh kasih. 
Anak 3: (mengangkat kartu tertulis - peduli) Yesus benar-benar menjaga kita. 
 
Narator: Ayo pergi dan lakukan juga! 
Berbicara tentang cerita: Persiapkan kartu dengan kata-kata di bawah ini. 
Letakkan kartu-kartu itu di dalam sebuah kotak, kocok kartu dan biarkan 
anak-anak memilih masing-masing. Guru Sekolah Minggu mungkin perlu 
menyesuaikan beberapa kata sesuai dengan usia anak. Biarkan setiap anak 
menjelaskan arti kata dan menulis kalimat lengkap dengan kata tersebut. 
Jika kelompok terlalu besar, bentuklah kelompok-kelompok kecil untuk 
melakukan kegiatan. Memotivasi percakapan dengan anak-anak 
berdasarkan kalimat mereka bersama dan makna tindakan Yesus. 
Percakapan dapat digunakan untuk memperkenalkan kegiatan seni, seperti 
menggambar cerita atau melanjutkan drama berdasarkan kalimat yang 
dibuat oleh anak-anak. 
 
Tuliskan kata-kata ini dalam kartu yang akan dipilih oleh anak-anak: Cinta 
Kasih, Damai, Rekonsiliasi, Pengasih, Pengampunan, Hubungan, 
Pengembangan, Penerimaan, Kepedulian, Cinta, Berbagi, Harmoni, 
Kembalikan, Memuji. 
 
3. Gambar Cerita Alkitab 
Tempelkan di dinding ilustrasi cerita Alkitab, yang merupakan kontribusi dari 
dua siswa di Sekolah Menengah Glen View 1, di Harare, Zimbabwe, yang 
juga merupakan peserta Hari Doa Sedunia. Ilustrasi yang diambil oleh 
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Ndevashe Jecha dan Tatenda Mandishona, mereka berdua adalah gadis 
berusia 17 tahun. 
 
Ndevashe Jecha - “Saya adalah anak pertama yang lahir dalam keluarga 
dengan tiga orang anak. Ayah saya meninggal, jadi saya tinggal bersama ibu 
dan saudara saya. Saya suka seni dan ingin mengejarnya sebagai hobi. 
Ambisi saya adalah menjadi ahli biokimia dan menemukan obat untuk AIDS. 
Saya menikmati menghadiri layanan Hari Doa Sedunia Zimbabwe dan 
menjadi penerima tamu.” 
 
Tatenda Mandishona - “Saya tinggal bersama orang tua dan kedua saudara 
kandung saya. Saya suka belajar tentang science/ilmu pengetahuan. Saya 
ingin menjadi dokter dan memiliki studio seni sendiri. Saya suka 
mendampingi tamu pada pada ibadah HDS di Zimbabwe. ” 
 
Mintalah anak-anak untuk memilih salah satu gambar, dan mintalah mereka 
membagikan apa yang mereka lihat dalam gambar. Memotivasi mereka 
untuk membuat urutan cerita dan makna tindakan Yesus hari ini.  
 
Guru Sekolah Minggu dapat menggunakan pertanyaan 9 dan 10 (lihat di 
atas) untuk berbicara tentang penerapan kisah Alkitab hari ini. Selesaikan 
percakapan dengan membaca teks Alkitab. 
 
Kesimpulan (Gunakan kesimpulan di bawah ini untuk masing-masing 
dari tiga saran naratif cerita Alkitab) 
Untuk menyimpulkan percakapan dan berbagi, undanglah anak-anak untuk 
mengulangi beberapa kali, dengan penuh sukacita dan gerakan kreatif: 
“Bangkit! ambillah tikarmu dan berjalanlah ”(Yohanes 5: 8). Mari kita saling 
mencintai dan membantu orang lain seperti yang ditunjukkan oleh Yesus. 
 
Nyanyian:  Lagu Jesus Loves Me, This I know.  

Jesus loves me! This I know, 
For the Bible tells me so; 
Little ones to Him belong; 
They are weak, but He is strong. 
Refrain: 
Yes, Jesus loves me! 
Yes, Jesus loves me! 
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Yes, Jesus loves me! 
The Bible tells me so. 
 
Jesus loves me! This I know, 
As He loved so long ago, 
Taking children on His knee, 
Saying, “Let them come to Me.” 
Ref: 
 
Bermain tentang cinta kasih, kedamaian dan rekonsiliasi 
Kegiatan: Anak-anak berlari mendekat dan berbaur mengikuti instruksi guru 
sekolah minggu. Anak-anak tidak boleh bergerak dalam kelompok tetapi 
secara individual berdiri. Jika pemimpin memanggil nomor (misalnya 4) itu 
berarti anak-anak harus berdiri dalam kelompok 4 dan setelah beberapa 
saat, mereka yang tidak dalam kelompok diminta untuk keluar dari 
permainan. Pemimpin terus melakukannya hingga hanya ada sedikit anak 
yang tersisa. 
 
Poin-poin pembicaraan tentang relevansi atau pengajaran: cinta kasih, 
kedamaian dan rekonsiliasi 

 Anak-anak bercampur dalam setiap grup meskipun tanpa melihat 
warna, tinggi, struktur, kelas dll. 

 Mereka melakukannya bersama dalam sukacita dan kedamaian. 

 Jika pernah ada yang tidak saling menyukai sebelumnya, mereka 
diharapkan untuk berdamai. 

 Mereka belajar bahwa mereka saling membutuhkan untuk mengisi 
angka yang diperlukan, yang menunjukkan bahwa dalam hidup 
meskipun ada perbedaan, orang saling membutuhkan. 

 
Berbicara tentang Zimbabwe 
Keragaman populasi:  
Bentuk kelompok anak-anak untuk memainkan peran siswa di sekolah. 
Narator: Di sebuah sekolah menengah di Zimbabwe, murid baru berbahasa 
Ndebele (Anak 1) baru saja mulai sekolah. Dia berjalan menyusuri koridor 
bertemu sekelompok gadis yang lebih tua berbahasa Shona. Shona adalah 
bahasa asli utama yang digunakan di Zimbabwe sedangkan Ndebele adalah 
bahasa kedua. 
Anak 1: Gadis Linjani (tersenyum)? 
Anak 2: (dari grup) E-ei apa yang kamu katakan? 
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Anak 3: (dari grup) Kami tidak mengerti apa yang saudara katakan, dapatkah 
anda berbicara dalam bahasa Shona? 
Anak 1: Oh tidak. Saya dari Matebeleland. Saya berbicara Ndebele. 
Anak 2: Apa? Kami berada di Harare sayangku, jika Anda tidak berbicara 
bahasa Shona, kami tidak akan berbicara dengan Anda. 
Anak 4: Oh tidak, Anda harus mengerti bahwa kita semua orang Zimbabwe. 
Ingat di negara kami, kami memiliki 10 provinsi yang menggunakan 16 
bahasa (tunjukkan peta Zimbabwe dan daftar 16 bahasa), tetapi kami semua 
berada di bawah payung yang sama yaitu Zimbabwe, kami adalah satu 
bangsa. Semua ini adalah bahasa Zimbabwe, mari kita belajar satu sama 
lain. 
 
Narator: Mereka semua mengerti satu sama lain dan keduanya meminta 
maaf dan mereka menjadi teman. Cinta kasih, rekonsiliasi, perdamaian 
adalah bukti - tidak ada diskriminasi dengan cara apa pun bahkan dalam 
cara kita menggunakan bahasa kita. Kita semua adalah satu dan anak-anak 
Tuhan. Bagaimana Anda ingin menunjukkan cinta dan kasih sayang? 
(Biarkan anak-anak menyarankan tindakan apa yang ingin mereka lakukan) 
 
Hewan: Lima hewan utama yang ditemukan di Zimbabwe adalah gajah, 
singa, macan tutul, kerbau, dan badak. Cari gambar hewan-hewan itu di 
majalah, jurnal atau internet. Perlihatkan gambar masing-masing hewan dan 
mintalah anak-anak untuk memberi nama mereka. Anda mungkin juga 
memiliki plakat dengan nama-nama dan meminta anak-anak untuk 
mencocokkan kartu dengan gambar. Mintalah anak-anak menggambar 
binatang. 
  
Budaya: Tikar terbuat dari alang-alang atau sisal adalah kerajinan yang 
sangat umum di Zimbabwe. Bawalah beberapa bahan untuk membimbing 
anak-anak dalam pembuatan tikar kecil. Itu bisa dibuat dengan menganyam 
buluh, atau mendaur ulang kertas atau plastik. Atau bahkan, biarkan anak-
anak menggambar tikar dan mewarnai tikar untuk dibawa pulang. 
 
Nyanyian Persembahan: Bapa Engkau Sungguh Baik 
Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku 
Bapa ku bertrimakasih 
Berkat-Mu hari ini yang kau sediakan bagiku 
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 Ku naikkan syukurku, buat hari yang Kau bri 
 Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu 
 Slalu baru dan tak pernah, terlambat pertolongan-Mu 
 Besar setia-Mu di spanjang hidupku 
 
Doa Persembahan dan Syafaat: 

 Anak 1: berdoa untuk persembahan 

 Anak 2:  berdoa untuk Indonesia 

 Anak 3: berdoa untuk Negara Zimbabwe 

 Seorang Guru Sekolah Minggu mengajak semua anak berdoa 
dalam Doa Bapak Kami dalam Bahasa Daerah masing-masing. 

 
 

Tata Ibadah HDS 2020 diterjemahkan oleh: Repelita Tambunan 
 
============== SELAMAT HARI DOA SEDUNIA 2020 ============== 
 
 
Contoh gambar untuk persiapan drama: 
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