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Materi Hari Doa Sedunia 2021 Anak terdiri atas:  

 

Penjelasan Gambar Sampul (Hal. 3) 

Sambutan Komite HDS Internasional (Hal. 4) 

Sambutan MPH-PGI (Hal. 5) 

Kata Pengantar BPA-PGI (Hal. 6) 

Panduan Ibadah dan Persembahan HDS Anak 2021(Hal. 7-8) 

Tata Ibadah HDS Anak 2021(Hal. 9-15) 

Saran dan Pilihan Aktivitas (Hal. 10-20) 

Gambar Pendukung Cerita (Hal. 21-22) 

Gambar pendukung dan lagu yang dapat digunakan untuk berlatih  

dapat diunduh melalui website PGI atau link bit.ly/materiHDS2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HARI DOA SEDUNIA 2021 
DIPERSIAPKAN OLEH KOMISI HDS NEGARA VANUATU 

“MEMBANGUN DI ATAS DASAR YANG KUAT (MATIUS 7:24-27)” 

 

3 
 

Penjelasan Gambar Sampul 

Dalam sebuah kebaktian pujian, kami mendengar suara perempuan Vanuatu, yang mengundang 

kami untuk fokus kepada bagian Alkitab 

dalam Matius 7: 24-27. Di dalamnya, 

Yesus bercerita mengenai  kerajaan surga 

dengan menggunakan perumpamaan 

rumah dan tanah tempat rumah itu 

dibangun. Memilih tanah untuk 

membangun rumah merupakan 

keputusan penting bagi masyarakat 

Vanuatu. Kombinasi pertimbangan medan 

dan iklim sangat penting di negara 

kepulauan tropis yang terletak di 

Samudra Pasifik Selatan yang rentan 

terhadap gempa bumi, siklon, letusan 

gunung berapi, dan naiknya permukaan 

air laut. Pada 6 April 2020, Vanuatu 

dilanda Topan Harold, yang melintasi 

Pasifik dan menghancurkan banyak pulau 

setelahnya.  

Kerentanan Vanuatu terhadap topan disorot dalam lukisan yang dipilih untuk mewakili Vanuatu 

dalam Perayaan Hari Doa Sedunia 2021 berjudul "Topan Pam II: 13 Maret 2015". Gambar 

menunjukkan seorang ibu yang sedang membungkuk dan mendoakan anaknya. Ombak 

menerjang namun pohon palem turut membungkuk dan melindungi mereka. Rok sang ibu 

mengikuti model pakaian tradisional di Erromango dan di cakrawala dapat 

terlihat salib kecil yang melambangkan kehidupan yang diambil oleh 

topan Pam pada tahun 2015.  

Sang pelukis bernama Juliette Pita, lahir tahun 1964 di Pulau 

Erromango, saat ini merupakan artis paling terkenal di Vanuatu. 

Bakatnya ditemukan sejak ia masih kecil. Di sekolah dirinya selalu 

menjadi yang terbaik di kelas seni dan merupakan wanita pertama 

yang lulus dari Institut National de Technologie du Vanuatu (INTV). 

Juliette tidak pernah membayangkan bahwa ia mampu menghasilkan 

uang dari karya seni yang dibuatnya, tetapi dia percaya bahwa ini merupakan 

rencana Tuhan untuknya. Dia lalu memberikan semua uang yang dihasilkannya kepada siapa pun 

yang membutuhkan pertolongan.  
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               SAMBUTAN KOMITE HARI DOA SEDUNIA INTERNASIONAL 

New York, September 2019  

Kepada Komite Nasional dan Regional:  

Saudara dan sahabat Hari Doa Sedunia yang terkasih,  

 

“Membangun di atas Dasar Yang Kuat” 

Disiapkan oleh Komisi Hari Doa Sedunia Vanuatu 

5 Maret 2021 

 

Dengan penuh sukacita kami menghadirkan materi yang telah dipersiapkan bagi Perayaan Hari Doa Sedunia tahun 2021.  

 

Hal yang pertama kali kami pelajari dari perempuan Vanuatu adalah "Tanah bagi rakyat di Ni-Vanuatu ibarat hubungan antara 

seorang ibu bagi bayinya". Hubungan dengan tanah yang didiami adalah fondasi identitas Ni-Vanuatu dan dengan kekuatan 

spiritual. Foto yang dipilih untuk mengilustrasikan program tersebut mencerminkan hubungan perempuan Vanuatu dengan 

tanah, budaya, dan iman.  

 

Kami mendengarkan suara mereka melalui pujian dan penyembahan, dan membawa kami mendalami cerita Alkitab yang 

terdapat dalam Matius 7: 24-27. Di sana, Yesus bercerita tentang Kerajaan Sorga dengan menggunakan gambaran sebuah 

rumah dan tanah tempat rumah itu dibangun. Memilih tanah dalam membangun rumah merupakan sebuah keputusan yang 

penting bagi masyarakat Vanuatu. Berbagai pertimbangan akan kondisi dan iklim sangat penting di negara kepulauan tropis yang 

terletak di Samudra Pasifik Selatan tersebut, yang rentan terhadap gempa bumi, angin topan, letusan gunung berapi, dan 

naiknya permukaan air laut.  

 

Dalam perumpamaan yang disampaikan Yesus, hikmat dari orang yang membangun rumah diperolehnya karena mau 

mendengar dan bertindak atas dasar firman Tuhan, yang merupakan ajaran yang disampaikan semata-mata atas dasar cinta 

kasih. Inilah juga yang merupakan landasan bagi para saudara kita yang hendak memanggil kita untuk membangun rumah, 

bangsa dan dunia yang kita diami. Seruan iman untuk direnungkan dengan sungguh-sungguh saat merefleksikan komitmen 

pribadi adalah: “Rumah seperti apakah yang akan engkau dirikan?”  

 

Para perempuan Vanuatu memuliakan nama Tuhan atas tanah mereka yang subur, suara kicau burung yang merdu, serta riuh 

suara anak-anak yang kesemuanya mencerminkan cara hidup dan perjuangan mereka sehari-hari dalam memproduksi pangan, 

kepedulian terhadap lingkungan, dan pendidikan bagi anak-anak. Tantangan tersebut merupakan alasan untuk memuji Tuhan 

yang telah menjadi sumber kekuatan mereka saat mereka memperjuangkan pendidikan, menghindarkan anak-anak dari 

kekurangan gizi dan memberikan peluang bagi para pemuda. Untuk mendukung suara mereka yang merupakan gambaran akan 

kebijaksanaan, kami membagikan apa yang menjadi harapan mereka dan secara kreatif melibatkan komunitas dan jaringan kami 

dalam “Informed Prayer, Prayerful Action (Doa yang Dibagikan dan Melakukan Apa Yang Telah Didoakan)." 

 

Kami hendak berterima kasih kepada para pimpinan pengurus perempuan gereja yang datang bersama hari ini dalam Perayaan 

Hari Doa Sedunia untuk mengembangkan pelayanan dan penyembahan. Seperti sebelumnya, hal ini merupakan upaya 

oikoumenis akar rumput yang dimulai oleh kaum perempuan. Jika Komite Hari Doa Sedunia di negara anda menginginkan 

informasi tentang proyek dan rencana tindak lanjut di Vanuatu, silakan menghubungi kami.  

 

Kiranya Tuhan yang kekal, yang menjadi dasar Vanuatu berdiri, menjadi inspirasi dari setiap komunitas di seluruh dunia untuk 

melakukan tindakan mendengar dan bertindak yang tumbuh dari kesatuan doa kita bersama. 

 

Rosângela Oliveira - Direktur Eksekutif 
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SAMBUTAN MAJELIS PEKERJA HARIAN 

PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DI INDONESIA 

 

Salam Sejahtera, 

Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (MPH–PGI) kembali  menyapa  

kita semua dan mengucap syukur karena kita dipertemukan lagi untuk merayakan  Ibadah Hari 

Doa Sedunia (HDS). Perayaan tahun ini mungkin tidak serupa dengan tahun sebelumnya karena 

Pandemi Covid-19 masih membatasi kegiatan pertemuan ragawi kita. Namun Tim Komite HDS 

Vanuatu menyapa kita dengan  tata Ibadah yang  telah dipersiapkan dengan tema “Membangun 

di Atas Dasar Yang Kuat (Matius 7 : 24 -27)”. Di mana tema ini sangat kontekstual dengan 

kehidupan kita saat ini yang sedang berjuang memutus mata rantai penularan Covid-19. 

Tim Komite  HDS  Vanuatu  mengajak kita untuk  membangun  Iman dalam menjalani  

kehidupan karena kaum perempuan di Vanuatu masih berjuang untuk keluar dari kemiskinan, 

minimnya pendidikan dan budaya patriatikal yang masih menghiasi kehidupan keseharian mereka.  

Dalam gerakan Oikoumenis, setiap tahun kita diingatkan melalui Liturgi HDS dari berbagai 

negara supaya bersama-sama merasakan pergumulan para perempuan di belahan bumi 

khususnya tahun ini dengan perempuan di Vanuatu. MPH–PGI sangat mengapresiasi semua 

gereja anggota yang setiap tahun merayakan HDS yang jatuh pada Jumat Minggu pertama bulan 

Maret. Tahun ini kita akan merayakan bersama-sama pada tanggal 5 Maret 2021 dan HDS Anak  

pada tanggal 7 Maret 2021. 

Kiranya materi yang disusun Tim Komite HDS Vanuatu ini mendorong kita bersama-sama 

berjuang untuk keadilan yang setara mewujudkan dunia bebas kekerasan. Pengorganisasian HDS 

di Indonesia yang berawal dari tahun 1950, sampai saat ini menjadi gerakan seirama yang 

dimotori oleh perempuan gereja yang berkomitmen untuk turut dalam arak-arakan Oikoumene 

Global. Perayaan HDS yang kita laksanakan setiap tahun ini sekaligus merupakan aktivitas 

solidaritas terhadap perjuangan perempuan Kristen sedunia. Dalam konteks kita Indonesia, saat 

ini, para aktivis perempuan dan gereja sedang memperjuangkan kebijakan yang pro terhadap 

perempuan dan anak yaitu Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual dan 

Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.  

Selamat merayakan Hari Doa Sedunia 2021, Tuhan memberkati. 

Jakarta, 05 Februari 2021 

Atas Nama Majelis Pekerja Harian PGI 

 
Pdt. Krise Gosal 

Wakil Sekretaris Umum  
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KATA PENGANTAR 

BIRO PEREMPUAN DAN ANAK 

PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DI INDONESIA 

 

 

Salam Sejahtera, 

Salam jumpa kembali kepada seluruh Komisi Perempuan dan Komisi Anak serta Mitra Gereja 

Anggota Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI).  Setiap Maret kita semua dingatkan 

dengan perayaan Hari Doa Sedunia, dan tahun ini akan kita rayakan pada 5 Maret 2021  untuk  

Perempuan dan 7 Maret untuk Anak-anak. Perayaan HDS  tahun ini berbeda dengan tahun-tahun 

sebelumnya. Kita semua mengetahui bahwa perjuangan untuk memutus mata rantai penularan 

belum selesai. Akhir tahun kita mendapatkan kabar baik akan adanya vaksin untuk merangsang 

kekebalan dalam tubuh, namun vaksin tentu belum sepenuhnya bisa membuat kita aman dari 

virus Covid-19, maka mari kita tetap mematuhi protokol kesehatan dan menjaga imun tubuh 

demi menjaga diri kita dan orang-orang yang kita kasihi dari paparan virus mematikan tersebut.  

Selain berjuang untuk Covid-19 kita juga diingatkan oleh Tim Komite HDS Vanuatu yang 

mempersiapkan liturgi  dengan tema: “Membangun Di Atas Dasar yang Kuat “(Matius  7: 

24-27). Tema ini mengajak kita semua membangun iman dan solidaritas dengan mengingat 

saudara kita di Vanuatu yang masih harus berjuang untuk keluar dari berbagai kesulitan dan 

tantangan yang menyelimuti kehidupan mereka. Dalam arak-arakan Oikoumene bersama hingga 

saat ini kita masih terus memperjuangkan keadilan yang setara bagi semua orang dan 

menciptakan dunia bebas dari kekerasan. 

Biro Perempuan dan Anak  juga mengajak kita semua untuk terus peduli terhadap perempuan 

dan anak yang mengalami kekerasan di wilayah pelayanan kita masing-masing.   

Selamat merayakan HDS 2021.  

Tuhan memberkati kita semua.  

 

Teriring salam dan doa, 

Ridayani Damanik 

Plt. Biro Perempuan dan Anak PGI 
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Panduan Ibadah Hari Doa Sedunia Anak 2021 

 

Persiapan Bagi Para Pendamping 

1. Dalam proses persiapan, akan sangat membantu jika para pendamping/pengasuh program untuk 

anak-anak dapat mengubah Informasi Latar Belakang Negara, Pendalaman Alkitab dan Tata 

Ibadah yang dipersiapkan oleh Komite HDS Vanuatu sesuai usia anak. Materi ini akan 

memberikan lebih banyak informasi tentang negara dan bahan pendalaman Alkitab untuk 

mengembangkan tema kegiatan anak-anak dan remaja. Jika memungkinkan, persiapkan tampilan 

slide power point untuk menunjukkan kepada anak gambar-gambar dari negara Vanuatu.  

2. Pendamping dapat membagikan informasi pengantar tentang negara Vanuatu untuk dibaca oleh 

anak-anak yang lebih besar sementara gambar-gambar ditampilkan di layar. 

3. Siapkan peta dunia yang cukup besar di dalam ruangan. Beri anak-anak waktu untuk menemukan 

Vanuatu di peta, dan buat garis dengan jari atau tanda untuk negara mereka sendiri.  

4. Bawalah serta beberapa gambar atau umbi-umbian segar dan buah-buahan yang mungkin 

dibudidayakan di Vanuatu. Jika memungkinkan, sajikan buah atau sayur tersebut kepada anak-

anak.  

5. Sebelum ibadah dimulai, latihkan bersama lagu tema “Children Arise and Build.” Saat bernyanyi 

untuk kali kedua, gantilah kata Vanuatu dengan nama negara anda.  

6. Kisah Alkitab diambil dari Matius 7: 24-27. Ini adalah cerita yang sangat mudah untuk melibatkan 

anak-anak dalam permainan peran, games atau kegiatan kreatif lainnya. Persiapkan bagian ini 

sebelumnya. Perbanyak ilustrasi yang diberikan untuk menceritakan kisah tersebut. Pilihlah 

beberapa permainan sesuai dengan tingkat usia anak-anak dalam kelompok untuk membantu 

mereka menghubungkan cerita Alkitab dengan konteks mereka. Perlu diingat bahwa fokus cerita 

Alkitab dalam Injil Matius bukanlah pembangunan rumah; Namun merupakan perumpamaan 

untuk menjelaskan kepada anak-anak bahwa seseorang yang bertindak atas kata-kata Yesus 

seperti seorang pembangun rumah yang bijaksana. Tuhan Yesus berbicara tentang membuat 

pilihan untuk hidup dengan bijaksana, dan anak-anak dapat menghubungkannya dengan banyak 

cara untuk dilakukan dalam hidup mereka. 

7. Beri dorongan bagi setiap anak-anak untuk berbicara tentang keputusan sehari-hari yang dapat 

membuat mereka lebih bijaksana karena mereka akan selalu terikat dengan hubungan dengan 

keluarga, teman, tetangga, diri sendiri, dan Tuhan. Anda dapat menggunakan contoh yang 

sederhana seperti memilih makan buah daripada permen, mendengarkan orang tua, berinisiatif 

mencari teman, membuang sampah ke tempat sampah, membaca Alkitab, menikmati proses 

belajar, bersikap baik kepada orang lain, dll.  
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PERSEMBAHAN HDS 2021 

Perayaan HDS 2021 tahun ini kita rayakan pada Jumat 5 Maret 2021 dengan materi yang telah 

disiapkan oleh Komisi HDS dari negara Vanuatu. Namun demikian, ibadah HDS tentu dapat 

dilaksanakan pada hari Minggu bersama-sama dengan jemaat atau di hari lainnya. Tata Ibadah 

HDS ini didistribusikan untuk digunakan dalam Perayaan HDS 2021 sebagai wujud kebersamaan 

dalam gerakan oikoumenis oleh Gereja-Gereja di Indonesia dengan Gereja-Gereja lain di dunia.  

Sebagai tanda solidaritas, kami mengajak kita semua 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 mohon dapat dikirimkan melalui transfer bank melalui salah 

satu rekening PGI berikut ini:  

BCA 

Nama Rekening: Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia  

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 8  

 

BNI 

Nama Rekening : Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia  

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  

 

MANDIRI 
Nama Rekening : Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia  

Nomor Rekening: 123.000.426.317.6  

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

 

Apabila persembahan telah dikirimkan, mohon dapat menghubungi Biro Perempuan dan Anak 

PGI dengan mengirimkan bukti pengiriman/transfer. Kami juga akan sangat bersukacita apabila 

dokumentasi perayaan HDS di tempat Saudara masing-masing dapat dikirimkan kepada kami 

melalui email: perempuan_pgi@yahoo.co.id atau nomor kontak whatsapp: 0852-1808-5428.  

 

Selamat merayakan HDS 2021,  

 

Tuhan memberkati kita sekalian. 
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Tata Ibadah Hari Doa Sedunia Anak 2021 

 

Ucapan Selamat Datang  

Kami menyambut kalian semua yang hadir dalam perayaan Hari Doa Sedunia! Hari ini, kita akan 

belajar bersama anak-anak Vanuatu dan kehidupan mereka yang berada di desa-desa dan pulau-

pulau di Samudra Pasifik. Mari kita temukan di peta dunia tempat Vanuatu berada.  

(Beri waktu bagi anak-anak untuk menemukan Vanuatu di peta, dan buat garis dengan jari atau 

benang mereka ke negara mereka sendiri.) 

Belajar dari Anak-anak Vanuatu  

Negara - Vanuatu adalah negara merdeka yang terletak di Samudra Pasifik Selatan. Negara ini 

memiliki banyak pulau dan pantai yang indah, namun pulau-pulau tersebut rawan bencana alam 

seperti angin topan, banjir, dan letusan gunung berapi juga yang terparah angin topan tropis 

Kategori 5, yang pernah melanda Vanuatu pada 13 Maret 2015.  

 

 

 

Iklim - Vanuatu hanya memiliki dua musim: musim panas dan lembab dari November hingga 

Maret, biasanya akan ada hujan lebat dan angin seperti siklon; dan musim kemarau dari April 

hingga Oktober saat iklim sedang.  

Hewan -Tidak ada mamalia besar yang berasal dari negara tersebut seperti ular berbisa, 

ataupun laba-laba. Babi dan unggas liar adalah hewan yang banyak ditemukan. Babi hutan sangat 

penting bagi budaya Vanuatu, dengan gading yang digunakan sebagai simbol nasional di lambang 

negara. Wilayah ini kaya akan kehidupan laut, dengan penyu dan lumba-lumba, dan banyak jenis 

ikan.  
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Rainbow Lorikeet, jenis satwa yang dapat ditemui di Vanuatu 

 

Makanan - Sebagian besar buah dan sayuran dibudidayakan secara organik, kecuali yang 

diimpor. Daging sapi dari Vanuatu dipercaya merupakan salah satu yang terbaik di dunia.  

 

Lap-lap, makanan khas Vanuatu 

 

Pendidikan - Sebagian besar anak tinggal di daerah pedesaan tanpa sekolah. Beberapa dari 

mereka harus berjalan jauh untuk bersekolah atau meninggalkan desa mereka untuk masuk ke 

sekolah berasrama.  

Penduduk - Penduduk asli Vanuatu sebagian besar merupakan keturunan Melanesia dan 

sejumlah kecil berasal dari Polinesia. Ada juga orang dari Kepulauan Pasifik lain yang tinggal di 

Vanuatu, serta dari Asia, dan negara-negara seperti Inggris, Prancis, atau Amerika Serikat.  
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Bahasa – Penduduk Vanuatu berbicara dalam banyak bahasa tradisional. Setiap anak dapat 

berbicara dengan bahasa lokal di rumah masing-masing, dan juga belajar bahasa nasional Bislama, 

Inggris atau Prancis di sekolah. Anak-anak Vanuatu dikenal karena senyum indah alami yang 

mereka miliki. Bagaimana kalau berbagi senyuman kita sendiri satu sama lain? Mari kita 

tersenyum! (Buat lingkaran bersama anak-anak dan beri mereka waktu untuk bersenang-senang 

sambil tersenyum ramah. Akhiri momen ini dengan doa berikut:) 

 

Doa - Yesus yang terkasih, kami berterima kasih karena Engkau telah mengasihi kami 

sebagaimana Engkau mengasihi setiap anak di seluruh dunia. Kami akan bersama-sama 

menyembah dan mendengarkan firmanMu. Terima kasih atas setiap senyum yang indah dari 

anak-anak Vanuatu. Dalam nama Yesus yang kami kasihi, kami berdoa. Amin  
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Lagu Pembukaan- Children Arise and build 

Disusun pada Lokakarya Persiapan WDP oleh anggota Komite Vanuatu Nasional WDP  

untuk program 2021. © WDPIC. Digunakan dengan izin 

Setelah selesai dinyanyikan untuk kali pertama, ulangi sekali lagi lagu tersebut dan kata Vanuatu 

digantikan dengan nama negara masing-masing. 

 
Children arise and build  

On the strong foundation now (x3) 

Jesus, the strong foundation 

Vanuatu arises and builds 

On the strong foundation now (x3) 

Jesus, the strong foundation 

 

 

Mendengarkan Firman Tuhan – Matius 7: 24-27  

(Sebelum memulai cerita Alkitab, aturlah permainan peran bersama anak-anak. Mintalah sukarelawan 

untuk menjadi tukang bangunan, pembuat rumah dan suara angin. Ceritakan kisah dengan kata-kata 

anda sendiri atau bacalah teks Alkitab sementara anak-anak membuat gerakan yang dijelaskan dalam 

cerita. Ingatlah untuk memasukkan nasihat Yesus - " Setiap orang yang mendengar perkataan-Ku ini  
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dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas 

batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataan-Ku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan 

orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir." (24, 26). Itulah perbedaan antara orang 

bijak dan orang bodoh. rumah adalah ilustrasi untuk peringatan ini. Kemudian akhiri cerita yang 

memotivasi anak-anak untuk menanggapi pertanyaan.) 

 

Memperkenalkan Cerita Alkitab  

Perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus memiliki pesan yang penting untuk disampaikan 

kepada anak-anak. Dalam pengajaranNya, Ia pergi ke sebuah bukit yang letaknya jauh di luar 

pedesaan dan mengajar banyak orang tentang Firman Tuhan. Pesan yang hendak disampaikan 

adalah bahwa masing-masing anak adalah bagian dari kerajaan Sorga. Tuhan Yesus hendak 

mengajar anak-anak untuk hidup dengan bijaksana. Inilah yang harus diperdengarkan akan 

ajaranNya tersebut kepada anak-anak.  

Suatu hari, Tuhan Yesus naik ke atas bukit lalu kemudian banyak pria, wanita dan anak-anak 

mengikutinya untuk mendengarkan ajarannya. Tuhan Yesus menyampaikan khotbah yang panjang 

di atas bukit (Matius 5-7). Ia banyak mengajarkan tentang pedoman untuk membantu masing-

masing orang hidup dengan lebih baik di komunitas dan keluarga mereka. Sebagai contoh, Ia 

berkata, jika ada orang yang sedih, Tuhan akan menghibur (Matius 5: 4). Dan, Ia juga 

menyampaikan aturan emas - lakukan untuk orang lain hal yang sama seperti yang anda ingin 

mereka lakukan untukmu (Matius 7:12). Ajaran Tuhan Yesus adalah dasar yang kuat bagi anak-

anak untuk tumbuh bersama-sama dalam persekutuan.  

Untuk mengakhiri ajaranNya, Tuhan Yesus lalu berkata “Setiap orang yang mendengar ajaranKu 

dan mengikutinya akan menjadi seperti orang bijak. Setiap orang yang mendengar ajaranKu dan 

tidak melakukannya akan menjadi seperti orang yang bodoh. ” Kemudian, Dia menyelesaikan 

khotbahnya dengan sebuah perumpamaan untuk membantu orang mengingat apa yang harus 

dilakukan ketika mereka membutuhkan sebuah pengingat.  

Apa hal terpenting yang dapat dilakukan seorang anak untuk memiliki masa depan yang indah? 

Jadilah cerdas dan berhikmat! Bagaimana caranya? (Biarkan anak-anak berperan serta dengan 

tanggapan mereka.)  

(Narasikan atau baca Matius 7: 24-27 saat anak-anak bermain peran). 

 

Contoh topik percakapan dengan Anak-anak dan Remaja  

Ada dua orang berbeda membangun dua rumah berbeda di dua tempat berbeda. Yang satu 

membangun rumah di atas batu, yang lain membangun di atas pasir. Kedua rumah selesai 

dibangun dan kedua pembangun pindah ke rumah masing-masing. Saat itu adalah musim angin 

topan dan tak lama kemudian datanglah hujan, angin kencang dan badai tropis bertiup yang 

mengakibatkan kebingungan dan ketakutan. Ketika kemudian angin menjadi tenang dan hujan 

berhenti, apa yang terjadi dengan dua pembangun dan rumah mereka?  
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Kedua rumah itu adalah bahan untuk kita mengingat ajaran yang disampaikan Tuhan Yesus. 

Rumah mana yang terlihat seperti yang dibangun di atas ajaran Yesus?  

Dalam cerita ini, Tuhan Yesus menampilkan dua rumah yang berbeda, seolah-olah itu adalah dua 

jenis tindakan yang mungkin dilakukan seseorang setelah mendengar ajaranNya:   

Orang bijak percaya dan menaati perintah Tuhan Yesus terutama di masa sulit , 

Orang bodoh melupakan ajaran Tuhan Yesus pada saat yang paling dibutuhkan.  

Ketika kita mempercayai Tuhan Yesus dan melakukan kehendak-Nya, kita akan tahu bahwa kita 
memiliki tempat bersama Tuhan selamanya. Dia berjanji untuk bersama kita tidak peduli apa 

yang terjadi pada kita dalam hidup. Tuhan adalah sumber dari semua yang kita butuhkan, dan Dia 

memiliki rencana untuk setiap kehidupan kita.  

Kita menjadi orang yang bijaksana ketika kita mendengarkan Perintah Tuhan dan kemudian 

melakukan apa yang Dia perintahkan kepada kita. Ketika kita menaruh kepercayaan kita kepada 

Tuhan Yesus maka kita telah menjadi anggota kerajaan Sorga dan pekerja bagi KerajaanNya. Dan 

selamanya kita menjadi anak-anak Tuhan. 

Contoh pertanyaan untuk percakapan berdasarkan ilustrasi halaman 21-22 

1. Apa yang kalian lihat di gambar?  

2. Jika orang tua atau teman kalian memberi peringatan kepada kalian, kira-kira peringatan 

tentang apa yang akan mereka berikan?  

3. Bagaimana menjadi seorang anak (atau remaja) yang senantiasa mengingat ajaran Tuhan Yesus?  

4. Apa yang dapat kalian pelajari dari cerita ini? 

 

Kesimpulan  

Tuhan Yesus berkata bahwa setiap orang yang 'Mendengar dan Melakukan' perintahNya adalah 

orang yang bijak. Tuhan Yesus mengatakan kepada kita bahwa jika kita membangun hidup kita di 

atas dasar firmanNya dan menaati perintahNya, kita akan tumbuh menjadi bijak seperti 

pembangun rumah yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kita tidak hanya akan memiliki 

tempat berlindung yang aman di rumah kita tetapi juga menemukan tempat berlindung di dalam 

kasih Tuhan. Ini adalah dasar yang kuat dari hidup kita. Ini seperti rumah spiritual yang tidak bisa 

dilihat dengan mata fisik, tetapi terlihat melalui tindakan yang kita lakukan terhadap keluarga, 

teman, atau tetangga kita. 

 

Lagu: Be Good Listeners to God’s Word.  

Disusun pada Lokakarya Persiapan WDP oleh anggota Komite Vanuatu Nasional WDP untuk program 

2021. © WDPIC. Digunakan dengan izin 

Be good listeners to God’s Word 

Be obedient to His ways 

Put God first in all you do 
Build wisely for eternity. 



HARI DOA SEDUNIA 2021 
DIPERSIAPKAN OLEH KOMISI HDS NEGARA VANUATU 

“MEMBANGUN DI ATAS DASAR YANG KUAT (MATIUS 7:24-27)” 

 

15 
 

 

Doa Penutup - Bapa kami di Surga, kami berterima kasih atas firmanMu. Kami ingin belajar 

tentang cara berjalan dan hidup sesuai kehendakMu. Tolonglah kami untuk mendengar dan 

mematuhi perintah yang Tuhan telah ajarkan. Kami ingin menjadikan Tuhan Yesus sebagai dasar 

dalam hidup kami. Bantulah kami untuk hidup sesuai dengan ajaran dan kehendakMu, sehingga 

kami dapat menyebarkan kasih Tuhan di manapun kami berada. Amin  

 

 

Lagu Penutup: “Now Unto Him.”  

Song: Rebecca Tobar 

Now unto Him  

Who is able to do  

exceedingly abundantly (3x) 

above all that we ask or think 

guarantees that He accept in me 

 

Now unto Him  
Be glory in the church  

for now and forever more (3x) 

A---men  

(Epphesians three verse twenty-twenty one 2x) 

 

Exceedingly abundantly (3x) 

for now and forever more (3x) 

A---men 

(Epphesians three verse twenty-twenty one) 
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Kegiatan untuk anak yang lebih besar atau remaja/taruna:  

a) Teka-teki - Salin teks Alkitab, dan potong bagian ceritanya. Sembunyikan nomor ayatnya. 

Gunakan frasa untuk membuat teka-teki. Mintalah anak-anak untuk meletakkan cerita itu dalam 

urutan yang menurut mereka sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan. Biarkan mereka 

membagikan urutan yang mereka buat dan arahkanlah kepada percakapan untuk menemukan 

pengetahuan baru. Latihan tersebut akan membantu mereka memahami cerita Alkitab.  

b) Benar atau salah - (Angkat tangan, jika bapak/ibu guru pendamping mengatakan sesuatu yang 

benar. Jawaban yang benar ada di dalam tanda kurung)  

1. Allah mengutus Tuhan Yesus untuk mengajar banyak orang tentang membangun rumah dan 

gudang. (Salah)  

2. Tuhan Yesus berkata, "Bencilah musuhmu dan bencilah sesamamu." (Salah. Kasihilah musuhmu dan 

berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu.)  

3. Tuhan Yesus berkata bahwa orang yang 'mendengar dan menaati' ajarannya adalah orang 

bijaksana. (Benar)  

4. Rumah yang dibangun di atas pasir itu kuat. (Salah)  

5. Rumah yang dibangun di atas batu itu kuat. (Benar)  

c) Di secarik kertas tulislah ayat-ayat yang diambil dari cerita Alkitab, timbunlah di pasir, 

kemudian biarkan anak-anak menemukannya dan membacanya, sementara anak-anak kecil 

membuat gerakan untuk menggambarkan cerita dari Matius 7: 24-27.  

d) Lengkapi definisi tentang apa artinya menjadi bijaksana (halaman 15).  

e) Ide seni & kerajinan: Keranjang kertas tenunan, tatakan meja atau bola (halaman 17-19).  

f) Gabungkan titik-titik untuk menemukan bangunan di atas batu (halaman 20).  

g) Ilustrasi cerita Alkitab (halaman 21). 

d. Lengkapi definisi tentang apa artinya menjadi bijaksana  
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e. Ide seni & kerajinan: Keranjang kertas tenunan, tatakan meja atau bola  

 

Biarkan anak-anak mendekorasi meja untuk Hari Doa Sedunia dengan alas piring anyaman 

warna-warni dengan warna bendera Vanuatu. Bendera Vanuatu berwarna merah, hijau, 

hitam dan kuning. Anda dapat menggunakan kombinasi kertas kartu, kain, jerami atau bahan 

daur ulang seperti koran untuk kegiatan ini.  

 
Anak-anak Vanuatu sangat pandai mengisi hari-hari mereka dengan petualangan dan 

permainan. Permainan favorit mereka adalah membuat bola sendiri untuk saling menendang 

dan melempar. Secara tradisional bola dibuat dari daun palem atau daun pandan. Mereka 

suka bermain sepak bola dengan bola mini, meskipun ukurannya lebih kecil dari bola 

berukuran resmi.  

 

Bagi anak-anak di Vanuatu, belajar menenun merupakan hal yang penting untuk mereka 

pelajari, karena seiring bertambahnya usia, mereka dapat menggunakan keterampilan ini 

untuk membuat keranjang, tikar, dan bahkan rumah mereka. Aktivitas sederhana ini 

mengajarkan keterampilan dasar menenun. Anda dapat menemukan petunjuk untuk 

keranjang anyaman kertas, tatakan meja atau bola di majalah seni & kerajinan di negara Anda 

atau mencari petunjuk atau klip video di internet. Waspadai izin hak cipta sebelum 

mereproduksi instruksi pada materi.  

 

Untuk contoh situs web dengan petunjuk, dapat mengunjungi: 

 

• Untuk bola kertas, kunjungi https://www.homemade-gifts-made-easy.com/christmas-

ornaments-to-make.html (Izin hak cipta diperlukan untuk mereproduksi instruksi)  

• Untuk keranjang kertas, kunjungi: https://www.wikihow.com/Make-a-Paper-Basket.  “Cara 

membuat keranjang kertas.” Teks Konten Pengguna di wikiHow di bawah lisensi Creative 

Commons. Instruksi oleh 19 penulis bersama, diperbarui pada 29 Maret 2019. (Sertakan 

informasi hak cipta, jika mereproduksi instruksi di bawah) 

 

Petunjuk Sederhana untuk membuat Keranjang Kertas  

 

1. Siapkan potongan kertas untuk 

menganyam keranjang. Gunakan tiga lembar kertas 

konstruksi 8,5 "x 11". Pada kertas yang akan menjadi alas 

keranjang, buat garis horizontal 3,5 inci (8,9 cm) dari atas 

dan satu lagi 3,5 inci (8,9 cm) dari bawah. Garis-garis ini 
akan membantu saat meletakkan alas. Kemudian potong 

kertas menjadi strip dengan lebar 0,5 ". Pilih satu lembar kertas yang berwarna netral 

seperti coklat, hitam, atau putih. Ini akan menjadi alas keranjang. Dua lembar lainnya 

bisa dengan warna yang dipilih. Ini akan membentuk sisi dekoratif keranjang. 

 

https://www.homemade-gifts-made-easy.com/christmas-ornaments-to-make.html
https://www.homemade-gifts-made-easy.com/christmas-ornaments-to-make.html
https://www.wikihow.com/Make-a-Paper-Basket
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2. Menenun alas keranjang. Letakkan 8 strip kertas 

(warna yang telah dipilih sebagai alas) di samping satu sama 

lain sehingga garis pada setiap strip menghadap ke atas dan 

membentuk satu garis berkelanjutan. Mulai dari baris paling 

atas, ikat strip lain dengan warna yang sama melalui strip 

yang dibuat, di atas satu strip dan di bawah strip berikutnya. Pusatkan strip secara 
horizontal sesuai dengan strip yang dibuat. Dengan menggunakan strip lain dengan warna 

yang sama, selipkan melalui strip dengan cara yang berlawanan dari yang pertama, 

sehingga yang ini akan berada di bawah strip yang sebelumnya diikat. Kemudian geser 

strip menjadi satu, pastikan ujung-ujungnya sejajar. • Ulangi dengan total delapan strip. • 

Alas yang sudah jadi harus memiliki anyaman persegi 4 "x 4" yang pas di dalam garis yang 

Anda gambar pada setiap strip. Dengan kata lain, bagian keranjang harus memiliki persegi 

yang memiliki delapan strip yang mencuat secara merata 3,5 "di setiap sisinya. 

 

3. Lipat strip yang menjulur keluar dari sisi 

keranjang. Setiap sisi harus memiliki ketinggian yang sama. 

Akan sangat membantu untuk meletakkan kotak atau balok 

kayu berukuran 4 "x 4" di tengah keranjang dan lipat strip ke 

arah balok ini. Ini akan mempermudah langkah selanjutnya. 

 

 

4. Selipkan selembar kertas berwarna di antara 

potongan alas vertikal yang sekarang, lipat agar pas 

di sudut keranjang. Untuk melanjutkan perlu 

menggunakan kira-kira satu setengah strip untuk mengitari 

keranjang. Cukup menempelkan atau merekatkan kedua 

bagian itu. Cobalah untuk menempatkan sambungan 

sehingga muncul di bagian dalam keranjang dan 

tersembunyi oleh strip dari alasnya. Ini akan membuat keranjang terlihat bersih dan 

mulus. Gulung strip di sekeliling keranjang. Saat kedua ujungnya bertemu, rekatkan 

atau rekatkan, sembunyikan selotip dengan cara yang sama. 

 

5. Ulangi langkah di atas untuk setrip lain dengan 

warna yang sama. Pastikan untuk bergantian antara di bawah dan 

di atas strip, sehingga dapat tersusun pola kotak-kotak dengan strip 

dari dasarnya. Ulangi terus sampai mencapai puncak. 
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6. Selesaikan dan bersihkan keranjang. Rekatkan atau rekatkan ujung strip dasar ke strip 

anyaman atas. Kemudian rekatkan atau rekatkan strip yang 

sedikit lebih lebar dari warna dasar ke bagian atas keranjang di 

bagian dalam, letakkan di atas strip vertikal. Tambahkan panel 

serupa di bagian luar keranjang, kencangkan ke dalam dan luar 

keranjang. Jika ingin menambahkan pegangan, cukup rekatkan 

atau rekatkan setiap ujung kertas panjang ke sisi yang berlawanan 

dari keranjang sebelum menambahkan panel atas. 

 

7. Selesai 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.wikihow.com/Make-a-Paper-Basket#/Image:Make-a-Paper-Basket-Step-7-Version-7.jpg
https://www.wikihow.com/Make-a-Paper-Basket#/Image:Make-a-Paper-Basket-Step-7-Version-7.jpg
https://www.wikihow.com/Make-a-Paper-Basket#/Image:Make-a-Paper-Basket-Step-7-Version-7.jpg
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f. Gabungkanlah titik-titik berikut sehingga menjadi sebuah bangunan 
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g. Ilustrasi Cerita Alkitab 
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