
Pratama 3 
Memilih Yang Benar B 
Usia 4-7 





Pratama 3 
Memilih Yang Benar B 
Untuk mengajar anak usia 4 -7 

English Title: Primary 3, Choose the Right B 
Translated into Indonesian: October 1996 

Diterbitkan oleh 
Gereja Yesus Kristus Dari Orang-orang Suci Zaman Akhir 
Salt Lake City, Utah 



Hak Cipta © Oleh Gereja Yesus Kristus Dari Orang-orang Suci Zaman Akhir 
Hak cipta Dilindungi Undang-undang 

Dicetak di Indonesia 
Persetujuan Bahasa Inggris: Desember 1993 







Daftar Isi 
Judu l dan N o m o r Pelajaran Halaman 

Bantuan untuk Pengajar vii 

1. Memilih Yang Benar 1 

2. Bapa Surgawi Mempercaya Kita Untuk Mengikuti RencanaNya 4 

3. Perintah-perintah Menolong Kita Memilih Yang Benar 9 

4. Masa Kanak-kanak Joseph Smith 15 

5. Penglihatan Pertama 20 

6. Gereja Yesus Kristus Telah Dipulihkan 24 

7. Iman kepada Yesus Kristus 29 

8. Gereja Yesus Kristus Memiliki Nabi Untuk Mengajar Kita 35 

9. Berkat dan Tatacara Keimamatan 40 

10. Pertobatan 46 

11. Pembaptisan 50 

12. Karunia Roh Kudus 56 

13. Perjanjian Pembaptisan 61 

14. Kata-kata Bijaksana 66 

15. Munculnya Kitab Mormon 70 

16. Kita Dapat Menunjukkan Iman Kita dengan Bersikap Patuh 75 

17. Kita Percaya Kitab Mormon adalah Firman Allah 80 

18. Bapa Surgawi Menolong Kita Mematuhi Perintah-perintahNya 85 

19. Bapa Surgawi Menolong Kita Jika Kita Berdoa 90 

20. Roh Kudus Menolong kita Mengetahui Kebenaran 95 

21. Kita Menerima Berkat-berkat Besar Sebagai Anggota Gereja Yesus Kristus 99 

22. Korban Tebusan Yesus Kristus 104 

23. Saling Mengampuni 108 

24. Tuhan Membantu Para Misionari 114 

25. Saya Dapat Menjadi Seorang Misionari 119 

26. Roh Kudus dapat Membantu Kita 125 

27. Usia Pertanggungjawaban 132 

v 



28. Orangtua Kita Menolong Kita Belajar 138 

29. Beriman Kepada Tuhan Yesus Kristus 142 

30. Yesus Kristus Mengasihi Setiap dari Kita 148 

31. Yesus Kristus Ingin Kita Mengasihi Setiap Orang 154 

32. Mengingat Yesus Kristus Ketika Kita Mengambil Sakramen 160 

33. Sakramen Mengingatkan Kita akan Perjanjian Kita 165 

34. Kita Dapat Berdoa Kepada Bapa Surgawi 170 

35. Bait Suci dan Keluarga Kekal 175 

36. Menunjukkan Kasih bagi Yesus Kristus 179 

37. Saya akan Melayani Yesus Kristus dengan Melayani Orang Lain 184 

38. Saya dapat Menjadi Murni dan Saleh 189 

39. Menunjukkan Kasih Bagi Orangtua Kita 195 

40. Memuja di Gereja 2 °1 

41. Berpuasa Membawa Kita lebih Dekat Kepada Bapa Surgawi dan Yesus Kristus 207 

42. Persepuluhan 2 1 2 

43. Menghormati Nama Bapa Surgawi dan Yesus Kristus 217 

44. Perlakukanlah Orang Lain 2 2 1 

45. Saya Dapat Menjadi Contoh yang Baik bagi Keluarga Saya 2 2 6 

46. Yesus Kristus Memungkinkan Kita Hidup Selamanya (Paskah) 233 

47. Yesus Kristus Telah Dilahirkan ke Bumi (Natal) 2 3 9 

Kata-kata Lagu ^ ^ 

vi 



Bantuan untuk Pengajar 
Tujuan Buku pedoman ini ditulis untuk menolong anda mengajar anak-anak bahwa dengan 

mengikuti teladan Yesus Kristus, mereka dapat memilih yang benar, dibaptis, dan 
menjadi anggota Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang Suci Zaman Akhir. 

Pesan untuk 
Para Pengajar 
Pratama Bapa kita di Surga telah memberi anda suatu panggilan yang suci untuk mengajarkan 

injil Yesus Kristus kepada anak-anak dan menolong mereka belajar untuk 
menjalankannya. Sewaktu anda melayani anak-anak dan mengundang mereka 
masing-masing untuk "datang kepada Kristus," anda akan memberkati kehidupan 
mereka. Anda dapat menolong mereka mulai mengerti berkat-berkat Bapa Surgawi 
dan menerima kesaksian akan injilNya. Anda juga akan tumbuh secara pribadi dan 
belajar dari anak-anak itu. Pelayanan anda dalam Pratama dapat membawa kesukaan 
yang besar bagi anda. Dengan melayani anak-anak Pratama, anda juga melayani 
Bapa Surgawi (lihat Mosia 2:17). 

Sewaktu anda menjalankan asas-asas injil, mempelajari tulisan suci, mengikuti nasihat 
para pemimpin imamat, dan mendekatkan diri kepada Bapa Surgawi melalui doa, 
anda akan menerima ilham dari Roh Kudus mengenai anak-anak yang anda ajar. 
Seringlah memberikan kesaksian anda kepada anak-anak, dan biarkan Roh Kudus 
bekerja melalui anda dalam panggilan yang penting ini. Sewaktu anda melakukannya, 
Roh akan memimpin anda sehingga segala yang anda lakukan dalam Pratama akan 
sesuai dengan yang Bapa Surgawi inginkan bagi anak-anakNya. 

Informasi Kelas Perisai MYB, yang terdapat di bagian depan pada buku pedoman ini, dan cincin MYB 
digunakan dalam beberapa pelajaran. MYB adalah singkatan dari "Memilih yang 
Benar," Cincin MYB disebut-sebut dalam beberapa pelajaran dan kegiatan 
pelengkap, dan dimaksudkan sebagai pengingat pribadi bagi pemiliknya untuk 
memilih yang benar. Jika cincin MYB tersedia di daerah anda, berkonsultasilah 
dengan uskup atau presiden cabang mengenai dana lingkungan atau cabang yang 
ada untuk membeli cincin tersebut bagi setiap anak. 

Waktu Kelas Doa 

Buka dan tutuplah setiap waktu kelas dengan doa. Berikan setiap anak secara teratur 
kesempatan untuk mengucapkan doa. Jadikan doa bagian kelas yang berarti dengan 
memberikan petunjuk dan saran untuk doa dan dengan meminta gagasan anak-anak 
untuk disertakan dalam doa. Pusatkan saran anda pada kebutuhan kelas dan pesan 
dalam pelajaran. 

Mengajarkan Pelajaran 

Siapkan setiap pelajaran dengan seksama dan dengan penuh doa sehingga anak-
anak akan mengerti dan menikmatinya dan sehingga anda akan mempunyai 
bimbingan dari Roh. Janganlah membacakan pelajaran kepada anak-anak. Mereka 
akan lebih menanggapi jika anda menyajikan dengan kata-kata anda sendiri. 

Pilihlah dari bahan pelajaran yang cocok bagi kelas anda. Kegiatan pelengkap yang 
tertulis pada akhir setiap pelajaran dimaksudkan untuk digunakan dalam pelajaran 
sesuai kebutuhan. Tidak semua bahan pelajaran atau kegiatan pelengkap akan cocok 
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untuk anak-anak di kelas atau daerah anda. Pilihlah yang menerima tanggapan yang 
baik dari kelas anda. Jika anda mempunyai anak-anak yang lebih muda di kelas 
anda, mungkin anda ingin sering menggunakan nyanyian dan permainan jari selama 
pelajaran untuk menolong memusatkan perhatian mereka. Anda dapat mengulangi 
nyanyian atau permainan jari beberapa kali jika anak-anak menikmatinya. Sebagai 
ganti guntingan kata bagi anak-anak yang lebih muda, anda dapat menggunakan 
gambar-gambar yang telah anda buat atau gunting dari majalah-majalah untuk 
mengilustrasikan konsep yang diajarkan dengan guntingan kata. 

Buku pedoman Mengajar—Tiada Panggilan yang Lebih Mulia (33043) dapat banyak 
menolong anda dalam mengajarkan pelajaran. 

Sering-seringlah memberikan kesaksian pribadi yang singkat sehingga anggota kelas 
akan lebih mendengarkan dan menanggapi pesan injil dengan Roh. 

Musik cil Kelas 

Musik dapat membawa Roh Tuhan ke dalam kelas. Menyanyi bersama kelas dapat 
membuat pelajaran anda lebih menarik dan dapat menolong anak-anak mengingat 
konsep pelajaran dengan lebih baik. 

Kata-kata dari nyanyian yang digunakan lebih dari satu kali dalam buku pedoman 
dicetak pada bagian belakang buku pedoman ini. Kata-kata untuk nyanyian yang 
hanya digunakan sekali dalam buku pegangan dimasukkan dalam pelajaran. Musik 
untuk lagu-lagu ini terdapat dalam Buku Nyanyian Anak-Anak (34831). Rekaman 
musik dari Buku Nyanyian Anak-anak tersedia dalam bentuk kaset (musik saja 52505; 
lirik (Inggris) dan musik, 52428) dan dalam bentuk c.d. (musik saja, 50505; lirik 
(Inggris) dan musik, 50428). 

Anda tidak perlu menjadi seorang musikus yang trampil untuk membuat bernyanyi 
bersama kelas menjadi pengalaman yang berguna. Pelajari dan latihlah lagu-lagu di 
rumah sebagai bagian dari persiapan pelajaran anda. Jika anda membutuhkan 
pertolongan khusus, mintalah bantuan pemimpin musik atau pianis Pratama. (Untuk 
pertolongan tambahan, lihat "Musik di Kelas," Buku Cara Mengajar Anak-anak 
[31109], him. 48-50.) 

Mungkin anda ingin menggunakan gerakan yang sesuai dengan nyanyian, khususnya 
bagi anak-anak yang lebih muda di kelas anda. Anda juga boleh mengucapkan kata-
kata dan tidak menyanyikannya. 

Pasal-pasal Kepercayaan 

Pasal-pasal Kepercayaan merupakan bagian yang penting dari kurikulum Pratama. 
Doronglah anak-anak yang mampu untuk menghafalkan seluruh atau sebagian dari 
sebuah pasal kepercayaan yang digunakan dalam pelajaran. 

Tulisan Suci 

Bawalah tulisan suci anda ke kelas setiap minggu dan biarkan anak-anak melihat 
anda membaca dan mengajar darinya. Jika anak-anak mempunyai tulisan suci 
mereka sendiri, doronglah mereka untuk membawanya ke kelas setiap minggu. 
Tolonglah anak-anak yang lebih besar menemukan dan membaca bagian-bagian yang 
digunakan dalam pelajaran. Kadang-kadang berikan kesaksian anda tentang nilai dari 
tulisan suci. 

Alat Bantu Mengajar 

Gambar. Sebagian besar dari gambar-gambar yang digunakan dalam pelajaran ini 
diberi nomor dan dimasukkan dalam paket yang menyertai buku pedoman. Gambar-
gambar tersebut hendaknya tetap ada bersama buku pedoman ini. Nomor gambar 
perpustakaan gereja tercatat dalam pelajaran untuk gambar-gambar yang mungkin 
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ada dalam ukuran yang lebih besar di perpustakaan gereja anda. Nomor Perangkat 
Gambar Tulisan Suci juga disertakan bagi gambar-gambar yang ada dalam 
perangkat tersebut. 

Musik. Lihat "Musik di Kelas" di atas. 

Alat peraga guntingan gambar. Guntinglah gambar tersebut dan gunakan dalam 
pelajaran terkait. Simpanlah bersama buku pedoman ini. 

Makanan. Jika pelajaran menyarankan untuk menggunakan makanan, sebelumnya 
periksalah dengan orangtua anak-anak untuk memastikan bahwa tidak ada anak yang 
memiliki alergi atau reaksi fisik lainnya terhadap makanan tersebut. 

Alat Bantu Mengajar lainnya. Mungkin anda perlu membuat alat bantu mengajar 
sederhana lainnya yang disarankan dalam pelajaran, misalnya guntingan kata, bagan, 
dan selebaran. Simpanlah alat peraga ini untuk digunakan nanti dengan pelajaran lain 
dan dalam tahun-tahun mendatang. 

Peragaan Waktu Bersama 

Kadang-kadang kelas anda akan diminta untuk memberikan peragaan injil yang 
sederhana selama waktu bersama Pratama. Peragaan tersebut hendaknya diambil 
dari pelajaran. Carilah gagasan yangcocok untuk waktu bersama sewaktu anda 
mempersiapkan dan menyajikan pelajaran. Anda boleh juga memilih asas-asas dari 
peragaan pertemuan sakramen anak-anak tahun berjalan. 

Meminta anak-anak mengajarkan asas injil di bawah petunjuk anda selama waktu 
bersama merupakan cara yang efektif untuk menolong mereka belajar dan berbagi 
asas tersebut. Anda boleh menggunakan bagian dari waktu kelas untuk menyiapkan 
peragaan tersebut. Anda boleh menggunakan sebagian dari waktu kelas untuk 
mempersiapkan peragaan tersebut. 

Pastikan bahwa peragaan waktu bersama adalah sederhana dan tidak memerlukan 
banyak latihan. Saran-saran berikut ini bisa digunakan untuk peragaan kelas yang 
efektif dan sederhana: 

1. Tolonglah anak-anak memerankan cerita atau keadaan dari sebuah pelajaran. 

2. Tunjukkan dan jelaskan bagan "Menjadi Anggota Gereja Yesus Kristus" (lihat 
pelajaran 7). 

3. Mintalah anak-anak menjelaskan perasaan mereka tentang pembaptisan mereka 
mendatang. Jika ada anak yang telah mencapai umur delapan tahun dan telah 
dibaptiskan, mintalah mereka menceritakan perasaan mereka tentang 
pembaptisan. 

4. Ceritakan kisah dari sebuah pelajaran dengan menggunakan gambar, guntingan 
kata, atau guntingan gambar. 

5. Sebutkan dan terangkan sebuah pasal kepercayaan. Mungkin anda juga ingin 
menyanyikan salah satu lagu pasal kepercayaan dari Buku Nyanyian Anak-anak, 
him. 122-33. (Lagu-lagu tersebut tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia). 

Untuk pertolongan tambahan, lihat Buku Pedoman Sumber Waktu Bersama Pratama 
(33231). 

Berbagi dengan Keluarga Anak-anak 

Doronglah anak-anak untuk membagikan apa yang mereka pelajari di Pratama 
dengan keluarga mereka. Kadang-kadang undanglah para orangtua untuk 
mengunjungi dan berperanserta dalam kelas anda untuk meningkatkan pelajaran. 
Terbukalah dengan gagasan dari orangtua yang akan menolong membuat Pratama 
lebih berarti bagi anak-anak mereka. 
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Mempersiapkan Pembaptisan 

Jika anda mempunyai anak-anak usia tujuh tahun di keias anda, sebagian dari 
mereka mungkin akan dibaptiskan selama tahun ini. Sebagai pengajar Pratama, anda 
dapat mendukung keluarga anak-anak tersebut dan menolong para anggota kelas 
mempersiapkan pembaptisan. Pertimbangkan saran-saran berikut untuk menolong 
anda melakukannya: 

1. Jika mungkin, ajarkan pelajaran mengenai pembaptisan (pelajaran 11, 13, 21, 32, 
dan 33) sebelum anak pratama di kelas anda dibaptiskan. 

2. Ambillah beberapa menit dari waktu kelas pada hari Minggu sebelum 
pembaptisan setiap anak untuk membahas pentingnya tata cara ini. 

3. Jika mungkin, hadirilah pembaptisan setiap anak dengan anggota presidensi 
Pratama dan para anggota kelas yang dapat hadir. 

4. Tolonglah anak-anak menyiapkan peragaan kelas mengenai pembaptisan untuk 
waktu bersama. 

Memahami 
Anak-anak Panggilan anda untuk mengajarkan injil Yesus Kristus kepada anak-anak merupakan 

sebuah kepercayaan suci yang diberikan kepada anda melalui keuskupan atau 
presidensi cabang anda. Anda dapat sangat mempengaruhi anak-anak di kelas anda 
untuk mengikuti Juruselamat sepanjang kehidupan mereka. Ingatlah, para pemimpin 
imamat telah memanggil anda melalui ilham dari Bapa Surgawi. 

Perlihatkanlah selalu sikap yang positip dan kasih bagi anak-anak di kelas. Kenalilah 
bakat, minat dan kemampuan setiap anak. Sesuaikan kegiatan pelajaran yang 
memerlukan membawa dan menulis dengan kemampuan anak-anak. 

Tolonglah semua anak membangun perasaan positif mengenai nilai diri dengan 
mendengarkan kepada mereka dan memberikan perhatian pribadi kepada mereka 
masing-masing sebanyak mungkin. 

Pelajaran-pelajaran ini ditulis untuk kelas-kelas dari kelompok anak-anak yang 
berumur sama atau berumur campuran dari empat sampai tujuh tahun. Namun, anda 
mungkin perlu menyesuaikan pelajaran sesuai dengan umur anak-anak di kelas anda 
sendiri. Tanpa memandang bagaimana kelas anda diorganisasi, memahami sifat-sifat 
umur yang umum dari anak-anak akan menolong anda mengajar secara lebih efektif. 
Hal ini akan menolong anda mengetahui mengapa anak-anak berperilaku seperti itu 
dan bagaimana mengajar mereka dengan cara di mana mereka dapat paling banyak 
belajar. Memahami anak-anak juga akan menolong anda menjaga perasaan positif di 
kelas. Kajilah sifat-sifat berikut sewaktu anda menyiapkan pelajaran anda. Namun, 
ingatlah bahwa setiap anak menjadi matang pada waktunya sendiri. Ini hanya 
merupakan pedoman yang umum. 

Usia empat tahun 
. i 

Empat tahun adalah usia mencaritahu Mengapa dan bagaimana adalah dua kata 
yang paling sering digunakan oleh anak usia empat tahun. Anak usia empat tahun 
sangat aktif. Berikut ini adalah sifat-sifat umum dari anak usia empat tahun: 

1. Mereka dapat berlari, melompat, dan memanjat dengan lebih yakin diri dari pada 
anak berumur tiga tahun. 

2. Mereka dapat melempar atau menendang bola dan membangun sebuah rumah 
dari balok-balok. 

3. Mereka senang mengatakan hal-hal seperti "Saya pernah melakukan itu 
sebelumnya; Saya dapat membuat sesuatu yang berbeda sekarang." 
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4. Mereka senang bermain dengan anak-anak lain tetapi belum siap secara sosial 
untuk kelompok yang besar. 

5. Walaupun mereka ingin dan membutuhkan anak-anak lain untuk teman, mereka 
lebih banyak bermain secara pribadi. Mungkin mereka bermain atau menari 
dengan musik bersama sebuah kelompok, tetapi mereka tidak menaruh banyak 
perhatian pada bagaimana anak lainnya bermain. 

6. Di samping mengajukan banyak pertanyaan, mereka dapat melakukan 
pembicaraan dengan anak lain atau dengan orang dewasa. 

7. Karena pengalaman mereka kebanyakan di rumah, mereka kebanyakan 
berbicara mengenai rumah dan keluarga. Anak-anak pada umur ini senang 
menceritakan kepada pengajarnya mengenai keluarga mereka. Mereka sering 
lebih suka menceritakan kisah mereka sendiri daripada mendengarkan cerita dari 
anak lain. Mereka menyenangi pelajaran dan kegiatan yang berpusat pada 
keluarga. 

8. Mereka hidup sepenuhnya dalam lingkup 'di sini dan sekarang'. Kemarin dan 
besok tidaklah berarti. Namun, mereka memperlihatkan kesenangan yang besar 
untuk peristiwa yang akan datang, dan karena mereka belum dapat memahami 
arti dari waktu, mereka mungkin akan menanyakan tentang beberapa peristiwa 
mendatang, "Apakah itu besok?" 

9. Mereka suka mendengar cerita-cerita dan pantun anak-anak. Mereka ingin 
mendengar cerita-cerita kesukaannya berulang kali dan mengulangnya lagi tanpa 
perubahan sedikitpun. Setelah mendengar cerita, mereka suka memerankan 
tokoh-tokohnya. 

10. Mereka dapat belajar berdoa dengan sedikit bantuan. 

Usia iima tahun 
Anak usia lima tahun cenderung untuk lebih yakin tentang diri mereka sendiri dan 
pada umumnya dapat diandalkan. Biasanya mereka telah belajar untuk melakukan 
apa yang diharapkan dari mereka dalam rumah tangga. Mereka bermain baik dengan 
anak-anak lain, tetapi mereka juga menghibur diri mereka sendiri dengan beberapa 
cara, mereka sendiri dengan berbagai cara, misalnya melompat-lompat atau 
menggambar. Berikut ini adalah pola perilaku umum untuk anak usia lima tahun: 

1. Koordinasi otot besar mereka terus meningkat. Sekarang mereka dapat meloncat, 
berjungkir balik, dan melompat dengan satu kaki. Mereka dapat menarik kereta 
luncur atau gerobak dengan mudah. 

2. Koordinasi otot kecil sekarang memungkinkan mereka untuk menempel, 
menggunting gambar, mewarnai gambar, walaupun mungkin masih keluar garis 
gambarnya. Banyak juga dapat menalikan sepatu mereka. 

3. Mereka lebih dapat diandalkan dan lebih mandiri dari pada anak usia empat 
tahun. Mereka seringkali senang untuk menolong di sekitar rumah dan bahagia 
sewaktu mereka dapat bekerja dengan orangtua mereka. 

4. Mereka serius sewaktu bertanya, "Untuk apa ini?" atau "Bagaimana kerjanya ini?" 
Mereka ingin dan hendaknya menerima jawaban yang jujur dan dipikirkan, dalam 
bahasa dan rincian yang dapat mereka pahami. 

5. Mereka menyenangi pengajar mereka dan berpikir adalah suatu kesempatan 
yang istimewa untuk duduk di samping mereka. Mereka senang sewaktu para 
pengajar meminta mereka untuk menolong dalam pelajaran dengan memegang 
gambar atau melakukan sesuatu lainnya untuk menolong. 

6. Mereka menyenangi proyek kelompok kecil dan drama mengenai rumah dan 
keluarga. 
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7. Mereka senang mendengar dan menceritakan cerita, dan mereka meminta cerita 
yang sama diulangi berulangkali. Pengulangan adalah cara utama mereka untuk 
belajar. Seringkali mereka dapat menceritakan suatu cerita hampir dari kata ke 
kata sewaktu mereka membalik halaman-halaman sebuah buku. 

8. Biasanya mereka ramah, simpatik, penuh kasih sayang, dan sangat menolong, 
tetapi sewaktu mereka tidak dituruti kemauannya, mereka dapat sangat merajuk. 

9. Mereka senang menerima kesempatan baru untuk memperlihatkan bahwa mereka 
lebih besar dan lebih tua. 

10. Dengan kemampuan memusatkan perhatian yang hanya sepanjang sepuluh 
sampai dua belas menit, mereka berubah dengan cepat dari satu kegiatan ke 
kegiatan lain. Mereka mulai berpikir bahwa mereka terlalu besar untuk bermain 
jari, dan mereka ingin kegiatan atau latihan istirahat yang lebih dewasa. 

11. Mereka seringkali menuntut untuk bermain dengan sesuatu yang telah dimainkan 
oleh anak lain. Cobalah untuk menangani hal tersebut dengan hati-hati; ajarilah 
anak-anak untuk mengambil giliran. 

12. Mereka lebih senang kelompok kecil daripada yang besar. Mereka lebih senang 
memiliki satu teman akrab daripada berada bersama sekelompok anak berjumlah 
sepuluh. 

13. Mereka belum belajar membedakan antara imajinasi dan kenyataan. Oleh karena 
itu, seorang anak mungkin mengatakan bahwa jamnya terbuat dari emas, bahwa 
ayahnya lebih besar dari ayah anak lainnya, atau ikan yang ditangkapnya 
sangatlah panjang. Ini adalah tahap yang normal dalam kehidupan seorang anak; 
akan membutuhkan waktu bagi anak-anak untuk belajar membedakan antara apa 
yang nyata dan tidak. Tahap ini berlalu sewaktu anak berkembang. 

14. Mereka gemar belajar. Karena Bapa Surgawi sangat nyata bagi mereka, mereka 
sangat tertarik denganNya dan menanyakan banyak pertanyaan mengenai Dia. 
Mereka senang berdoa dan mungkin dapat berdoa tanpa pertolongan. 

Usia enam tahun 

Anak usia enam tahun telah belajar mengendalikan tubuh mereka dan mempunyai 
banyak sekali energi untuk dicurahkan pada kegiatan mempelajari ketrampilan baru 
dan menyempurnakan apa yang telah mereka peroleh. Misalnya, mereka bisa belajar 
bermain tali, melambungkan bola, bersiul, berjungkir balik, dan naik sepeda. Anak 
berumur enam tahun mungkin masih mempunyai sedikit kesulitan dalam 
menggunakan otot kecil mereka, tetapi mereka dapat belajar menulis huruf abjad, 
nama mereka sendiri, dan beberapa kata lainnya. Berikut ini adalah sifat-sifat umum 
lainnya dari anak usia enam tahun: 

1. Kemampuan memusatkan perhatian mereka bertambah. Walaupun mereka dapat 
menjadi sangat gelisah, mereka juga dapat berkonsentrasi pada suatu kegiatan 
selama lima belas atau duapuluh menit, bergantung pada minat mereka. 

2. Mereka menyenangi gerakan seluruh tubuh, seperti memanjat pohon, bermain di 
tempat bermain, atau perlombaan lari. 

3. Mereka menyenangi permainan dan pertandingan persahabatan. 

4. Pendapat pengajar adalah sangat penting bagi mereka. Mereka ingin duduk 
dengan pengajar dan menolong dengan pelajaran dengan memegang gambar 
atau mengembalikan materi ke perpustakaan. 

5. Mereka masih senang mendengarkan cerita, memerankannya, dan berpura-pura. 
Banyak yang senang memakai pakaian orang dewasa. 

xii 



6. Mereka sangat murah hati, penuh kasih sayang, dan rukun sampai mereka tidak 
dituruti kemauannya, dan kemudian mereka dapat merajuk. 

7. Mereka suka berpesta. 

8. Mungkin mereka telah menyempurnakan gerakan melompat tali, berlari cepat, 
dan meloncat-loncat. Mereka senang menggunakan ketrampilan ini dalam 
permainan. 

9. Mereka sangat perhatian terhadap perilaku yang baik dan buruk. 

10. Iman mereka kepada Bapa Surgawi dan Yesus Kristus bertambah. Kebanyakan 
anak usia enam tahun dapat berdoa sendiri jika mereka telah mempunyai 
pengalaman sebelumnya di rumah dan di kelas lainnya. 

Usia tu juh tahun 

Pada usia tujuh tahun, anak-anak masih dekat dengan orang tua dan masih 
menghargai perhatian, kasih dan simpati mereka, tetapi mereka mulai lebih perhatian 
kepada orang-orang dan keadaan di luar rumah. Mereka mempunyai selera pribadi 
dan ingin dibiarkan membuat beberapa keputusan mereka sendiri. Mereka 
bersemangat, aktif dan sangat tertarik pada kehidupan di sekitar mereka. Mereka 
mencoba banyak kegiatan dan suka mengulangi yang disenanginya. Berikut ini 
adalah sifat-sifat umum lainnya dari anak usia tujuh tahun: 

1. Otot-otot besar mereka terkontrol dengan baik, dan mereka menjadi lebih 
anggun, cepat dan cerdas. 

2. Kontrol otot kecil mereka berkembang. Mereka dapat menulis dengan lebih 
mudah dan lebih tepat. 

3. Banyak yang suka aktif, memainkan sesuatu yang sama berulang kali. 

4. Mereka penuh energi tetapi mudah lelah. Masa beristirahat adalah penting. 

5. Mereka seringkali gelisah dan resah. 

6. Mereka senang mengumpulkan benda-benda dan membicarakannya. Mereka 
juga senang berbicara mengenai hal-hal yang telah mereka buat baik sendiri 
atau secara kelompok. 

7. Waktu konsentrasi mereka berkembang; anak-anak pada usia ini dapat 
menyelesaikan suatu proyek jika proyek tersebut menarik minat mereka, 
walaupun memakan waktu dari duapuluh sampai duapuluh lima menit. Mereka 
masih perlu mempunyai perubahan dalam kegiatan dalam banyak pelajaran. 

8. Mereka mulai kurang bergaul dengan lawan jenis. 

9. Mereka mulai kurang suka menguasai dan kurang memaksakan cara mereka 
sendiri. 

10. Mereka mulai menjadi lebih mandiri dan lebih logis dalam cara berpikir mereka. 

11. Mereka menjadi lebih sadar akan yang benar dan yang salah dan sangat kritis 
mengenai mereka yang menurut mereka tidak melakukan hal yang benar. 

12. Mereka ingin sekali dibaptiskan. 

13. Mereka dapat berdoa sendiri dan sering mengharap jawaban langsung untuk doa 
mereka. 

14. Mungkin mereka merasa bangga akan kenyataan bahwa mereka dapat berpuasa 
paling sedikit satu kali makan pada hari Minggu puasa dan bahwa mereka 
membayar persepuluhan. 
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Pedoman Khusus untuk 
Mengikutsertakan 
Mereka yang 
Memiliki Kelainan Juruselamat memberikan contoh bagi kita dalam merasakan dan memperlihatkan 

belas kasihan kepada mereka yang memiliki kelainan. Sewaktu Dia mengunjungi 
bangsa Nefi setelah kabangkitanNya, Dia berkata: "Adakah di antara kamu orang 
yang sakit? Bawalah mereka kemari. Adakah di antara kamu orang yang lumpuh, atau 
buta, atau timpang atau cacat, atau sakit kusta, atau yang badannya lemah, atau 
yang tuli, atau yang menderita apa saja? Bawalah mereka kemari dan Aku akan 
menyembuhkan mereka, karena Aku berbelas kasihan kepadamu" (3 Nefi 17:7). 

Sebagai pengajar Pratama anda berada pada kedudukan yang sangat baik untuk 
memperlihatkan belas kasihan. Walaupun anda mungkin tidak terlatih untuk 
memberikan bantuan yang profesional, anda dapat memahami dan mengasuh anak-
anak yang memiliki kelainan. Perhatian, pengertian dan keinginan untuk 
mengikutsertakan setiap anggota kelas dalam kegiatan belajar adalah dibutuhkan. 

Anak-anak yang memiliki kelainan dapat disentuh oleh Roh tidak peduli dengan 
tingkat pengertian mereka. Walaupun sebagian besar anak-anak tidak dapat 
menghadiri seluruh waktu Pratama, mereka perlu mendapat kesempatan untuk hadir 
bahkan secara singkat untuk merasakan Roh. Mungkin perlu untuk mempunyai 
seorang rekan yang peka terhadap kebutuhan anak untuk berada bersama anak 
tersebut selama Pratama, seandainya anak tersebut membutuhkan waktu untuk 
menghindar dari seluruh kelompok itu. 

Beberapa anggota kelas mungkin mempunyai masalah dengan kesulitan belajar, 
kelemahan intelektual, masalah bahasa atau bicara, kehilangan penglihatan atau 
pendengaran, masalah sosial dan perilaku, penyakit mental, masalah gerak-gerik dan 
mobilitas, atau masalah kesehatan yang kronis. Sebagian mungkin mendapatkan 
bahasa dan lingkungan kebudayaan setempat asing atau sulit. Tanpa memandang 
keadaan pribadi, setiap anak memiliki kebutuhan yang sama untuk dikasihi dan 
diterima, untuk belajar injil, untuk merasakan Roh, untuk berperanserta secara 
berhasil, dan untuk melayani orang lain. Pedoman ini dapat menolong anda mengajar 
seorang anak yang memiliki kelainan. 

• Jangan berfokus pada kecacatannya tetapi belajarlah untuk mengenal anak itu. 
Bersikaplah wajar, bersahabat dan hangat. 

• Pelajarilah kekuatan dan tantangan khusus anak tersebut. 

• Berusahalah untuk mengajar dan mengingatkan para anggota kelas mengenai 
tanggung jawab mereka untuk menghargai setiap anggota kelas. Menolong 
anggota kelas yang memiliki kelainan dapat menjadi pengalaman belajar seperti 
Kristus bagi seluruh kelas. 

• Carilah metode yang terbaik untuk mengajar anak tersebut dengan berkonsultasi 
dengan para orangtua, dengan anggota keluarga lainnya, dan, jika pantas dengan 
anak tersebut. 

• Sebelum memanggil anak-anak dengan kelainan untuk membaca, berdoa, atau 
berpartisipasi, tanyakan kepada mereka bagaimana perasaan mereka tentang 
berperanserta di kelas. Tekankan kemampuan dan bakat setiap anak dan carilah 
cara agar setiap anak dapat berpartisipasi dengan nyaman dan berhasil. 

• Sesuaikan bahan pelajaran dan lingkungan jasmani untuk memenuhi kebutuhan 
pribadi dari anak-anak yang memiliki kelainan. 

Bahan-bahan tambahan untuk mengajar anak-anak yang mempunyai kelainan 
tersedia di Pusat Distribusi Gereja (lihat "Material for Those with Disabilities" di 
katalog Pusat Distribusi di daerah anda). 
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Menghadapi 
Masalah 
Perundungan Sebagai seorang pengajar Pratama, anda mungkin menyadari adanya anak-anak di 

kelas anda yang menderita karena perundungan emosi dan jasmani. Jika anda 
merasa prihatin dengan seorang anak di kelas anda, silakan berkonsultasi dengan 
uskup anda. Sewaktu anda menyiapkan dan menyajikan pelajaran, berdoalah untuk 
bimbingan dan petunjuk Tuhan. Tolonglah setiap anak di kelas anda merasa bahwa 
dia adalah anak Bapa Surgawi yang berharga dan bahwa Bapa Surgawi dan Yesus 
Kristus mengasihi kita masing-masing dan ingin agar kita bahagia dan selamat. 
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Memilih yang Benar Pelajaran 

10 
Tujuan Menolong anak-anak belajar bahwa memilih yang benar dapat menolong mereka 

mengikuti Yesus Kristus. 

Persiapan 1. Siapkan sebuah tanda nama atau lencana kosong untuk masing-masing anak dan 
satu untuk anda sendiri. Tulislah nama anda di atas tanda nama anda itu, tetapi 
jangan menulis apapun pada tanda nama yang lainnya. 

2. Bersiaplah untuk menyanyikan atau mengucapkan lirik dari "Lagu MYB" (Buku 
Nyanyian Anak-anak, him. 88); kata-kata untuk lagu tersebut dilampirkan di bagian 
belakang buku pedoman ini. 

3. Bahan yang dibutuhkan: 
a. Alkitab. 
b. Krayon atau pensil untuk setiap anak. 
c. Selotip atau peniti setiap anak. 
d. Gambar perisai MYB untuk diwarnai setiap anak; terdapat pada bagian depan 

buku pedoman. 
e. Cincin MYB untuk setiap anak yang belum menerimanya tahun lalu. 
f. Gambar 3-1, Yohanes Pembaptis Membaptis Yesus (62133; Gospel Art Picture 

Kit 208). 

4. Buatlah persiapan yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan pelengkap yang ingin 
anda gunakan. 

Pengembangan 
Pelajaran yang 
Disarankan Mintalah seorang anak untuk memberikan doa pembuka. 

Menghormati Nama Saya 

Kegiatan penarik Perkenalkan diri anda kepada anak-anak. Perkenalkan nama anda, dan tunjukkan 
perhatian tanda nama anda. 

Berilah setiap anak selembar tanda nama dan sebuah pensil atau krayon, dan 
mintalah setiap anak laki-laki dan perempuan menulis namanya di atas tanda nama 
tersebut. Bantulah mereka yang tidak dapat menulis nama mereka. Tempelkan kartu 
itu ke baju anak-anak dengan menggunakan selotip atau peniti. 

• Mengapa nama itu sangat penting? (Bantulah anak-anak memahami bahwa 
sebuah nama memperkenalkan seseorang dengan orang lain.) 

Sebutkan beberapa nama orang yang dikenal dan dihormati anak-anak, seperti nama 
orangtua mereka, uskup, seorang misionari, dan Presiden Gereja. Tanyakan mereka 
apa yang mereka pikirkan ketika mendengar nama-nama tertentu dan bagaimana 
perasaan mereka terhadap orang-orang itu. Bantulah anak-anak mengerti bahwa 
nama memperkenalkan seseorang dengan orang lain; apabila seorang anak 
mengetahui nama seseorang, ia dapat mendengar nama itu dan memikirkan rupa dan 
tingkah laku orang tersebut. 
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Biarkan setiap anak menyebutkan namanya dengan keras di kelas. 

• Apa yang anda inginkan orang lain pikirkan ketika mereka mendengar nama 
anda? 

• Bagaimana anda dapat membuat nama anda melambangkan hal-hal yang baik? 

Mintalah anak-anak mengusulkan cara-cara di mana mereka dapat menghormati 
nama mereka dan merasa senang dengan nama mereka, seperti melakukan tugas 
mereka, menunjukkan kasih, bersikap sopan, jujur, mematuhi orangtua, mematuhi 
perintah-perintah, mematuhi hukum-hukum dan peraturan-peraturan. Katakan kepada 
anak-anak bahwa kita akan merasa senang dengan diri kita sendiri sewaktu kita 
memilih yang benar, dan orang-orang akan memikirkan hal-hal yang baik sewaktu 
mendengar nama kita. 

Memilih yang Benar Membantu Saya Merasa Senang dengan Nama Saya 

Kegiatan Perlihatkan gambar perisai MYB dari halaman depan buku pegangan. 

• Apakah artinya MYER (Memilih yang Benar) 

Jelaskan bahwa dengan memilih yang benar, anak-anak akan merasa senang dengan 
nama mereka. Mintalah mereka mengulangi kalimat memilih yang benar bersama-
sama anda. 

Cerita Ceritakan kisah berikut mengenai seorang anak laki-laki yang harus membuat suatu 
pilihan yang penting. 

Randy dan temannya David sedang bermain di halaman rumah tetangga mereka. 
Keluarga tersebut sedang tidak di rumah, dan kedua anak itu bermain dengan 
mainan anak-anak di kebun mereka. Ketika mereka saling mendorong ayunan, 
ayunan tersebut patah dan jatuh ke tanah, Randy dan David tidak tahu apa yang 
harus mereka lakukan, mereka melarikan diri. Mereka berharap tidak seorang pun 
yang melihat mereka di sana. 

Randy merasa tidak enak karena ia dan David telah mematahkan ayunan itu. la selalu 
memikirkan kejadian itu sepanjang hari tetapi belum dapat memutuskan apa yang 
harus dilakukan. Keesokan harinya ketika ia bangun tidur, Randy ingat apa artinya 
MYB itu. Randy mengucapkan kata-kata yang telah dipelajarinya di Pratama. "Memilih 
yang benar"; kemudian Randy memikirkan ayunan tetangganya. 

la cepat-cepat berpakaian lalu pergi ke rumah tetangganya, la berdiri di luar sejenak 
karena ia merasa takut untuk mengetuk rumah itu. Akhirnya ia mengetuk pintu. Ketika 
seorang ibu membuka pintu itu, Randy mengatakan apa yang telah terjadi. Sewaktu 
ia menceritakan ayunan yang patah itu, sang ibu mendengarkannya. Setelah ia 
selesai menceritakan kejadian itu, ibu itu memeluk bahunya dengan lembut dan 
menanyakan namanya, la mengatakan kepadanya bahwa namanya adalah Randy. 
Ibu itu menatap matanya dan berkata, "Randy, bilamana saya bertemu kamu dan 
memikirkan namamu, saya akan berpikir tentang seseorang yang jujur." 

• Apa yang telah dipilih Randy untuk dilakukannya? 

• Apa yang menolong Randy membuat keputusan itu? Tunjukkan gambar perisai 
MYB kepada anak-anak. 

• Bagaimana memilih yang benar membantu Randy memiliki reputasi yang baik? 

Nyanyian Nyanyikanlah bersama anak-anak atau bacakan dengan keras lirik dari "Lagu MYB." 

Yesus Kristus Menginginkan Saya untuk Memilih yang Benar 

Pembahasan Jelaskan kepada anak-anak bahwa anda sedang memikirkan nama orang lain. Itu 
adalah nama seseorang yang menginginkan mereka untuk memilih yang benar, 
Mintalah anak-anak menerka siapa yang anda pikirkan sewaktu anda memberi 
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Pelajaran 1 

mereka beberapa petunjuk seperti— 

1. ia mengasihi kita. 

2. la mengajar kita bagaimana memilih yang benar. 

Ceritakan kepada anak-anak bahwa yang sedang anda pikirkan ialah Yesus Kristus, 
la mengajarkan kita untuk selalu memilih yang benar, la juga mengajarkan kita untuk 
dibaptis dengan cara yang sama seperti ketika la dibaptiskan. 

• Apakah anda ingat tentang bagaimana Yesus dibaptis? 

Pembahasan Gambar Perlihatkan gambar 3-1, Yohanes Pembaptis Membaptis Yesus. Bacakanlah bagian 
pertama Matius 3:16, sampai kata-kata keluar dari air. Jelaskan bahwa Yesus telah 
dibaptis dengan pencelupan, yang berarti bahwa la telah dimasukkan ke dalam air. 

• Dengan cara bagaimana Bapa Surgawi dan Yesus Kristus menginginkan anda 
dibaptis? (Melalui pencelupan, sama seperti Yesus.) 

Tanyakan kepada anak-anak berapakah umur mereka. Jelaskan bahwa sewaktu anak-
anak berumur delapan tahun, mereka sudah cukup umur untuk dibaptis. Mereka juga 
akan bertanggung-jawab atas pilihan-pilihan mereka sendiri. Dengan dibaptis dan 
mematuhi perintah-perintah, mereka akan memilih yang benar. 

• Mengapa penting untuk dibaptis? 

• Bagaimanakah dibaptis itu menunjukkan bahwa anda memilih yang benar? 

Jelaskan bahwa jika mereka memilih untuk dibaptiskan, mereka memilih untuk 
menjadi anggota dari Gereja Yesus Kristus dan mengambil ke atas mereka namaNya. 
Mereka berjanji membuat nama mereka mewakili Dia. Mereka berjanji untuk berusaha 
menjadi seperti Dia dan melakukan hal-hal yang Dia ingin kita lakukan. Bantulah 
anak-anak memahami bahwa dengan memilih yang benar, mereka akan merasa 
senang dengan nama mereka sendiri dan akan menghormati nama Yesus Kristus dan 
nama GerejaNya. 

Kesaksian Pengajar Berikan kesaksian anda kepada anak-anak tentang pentingnya untuk selalu memilih 
yang benar. 

Nyanyian dan Tolonglah anak-anak menyanyikan lagu kelas, "Lagu MYB." Kemudian bagikan cincin 
Cincin MYB MYB kepada anak-anak yang belum menerimanya tahun lalu. 

Mintalah seorang anak untuk memberikan doa penutup. 

Kegiatan 
Pelengkap Pilihlah dari kegiatan-kegiatan berikut yang terbaik bagi anak-anak anda. Anda dapat 

menggunakannya dalam pelajaran itu sendiri atau sebagai suatu pengulangan atau 
rangkuman. Untuk petunjuk tambahan, lihat "Waktu Kelas" dalam "Bantuan bagi 
Pengajar" 

1. Ajaklah setiap anak untuk menceritakan suatu kejadian ketika ia memilih yang 
benar dan menjelaskan bagaimana perasaannya setelah melakukan pilihannya. 

2. Mintalah setiap anak mewarnai sebuah gambar perisai MYB yang terdapat di 
halaman depan buku pedoman. 

3. Mintalah anak-anak menggambar tentang cara-cara mereka dapat memilih yang 
benar. 

4. Mintalah mereka secara bergilir berpura-pura melakukan tugas sehari-hari yang 
diberikan oleh orangtua kepada mereka dan kemudian jelaskan bagaimana hal itu 
menjadi pilihan yang benar. 
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Pelajaran 10 

Tujuan 

Bapa Surgawi Mempercayai 
Kita untuk Mengikuti 

RencanaNya 

Persiapan 1. Pelajari Abraham 3:22-28. 

2. Buatlah sebuah lencana untuk masing-masing anak dan satu untuk anda sendiri 
seperti yang terlihat: 

Di tengah-tengah lencana anda, tulislah huruf-huruf MYB. 

3. Bersiaplah untuk mengajarkan bait kedua "Lagu MYB" (Buku Nyanyian Anak-anak, 
him. 88); kata-katanya terdapat di belakang buku pedoman. 

4. Bahan yang diperlukan: 
a. Sebuah krayon atau pensil untuk setiap anak. 
b. Sebuah peniti atau sepotong selotip untuk setiap lencana. 
c. Gambar perisai MYB di halaman depan buku pegangan. 
d. Kapur tulis, papan tulis, dan penghapus (atau peralatan menulis lainnya). 
e. Gambar 3-2, Bapa Surgawi Memberi kita RencanaNya. 

5. Buatlah persiapan yang diperlukan untuk setiap kegiatan pelengkap yang anda 
akan gunakan. 

Pengembangan 
Pelajaran yang 
Disarankan Mintalah seorang anak untuk memberikan doa pembuka. 

Tindak lanjuti dengan anak-anak jika anda mendorong mereka untuk melakukan 
sesuatu selama minggu lalu. 
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Menolong setiap anak memahami bahwa Bapa Surgawi mempercayainya untuk 
membuat keputusan-keputusan yang benar. 



Kita adalah anak-anak dari seorang Raja yang Agung 

Kegiatan Ceritakan kisah di bawah ini tentang seorang penarik perhatianputra raja yang agung: 

Pada suatu hari ada seorang raja yang putranya, pangeran, telah ditangkap dan 
ditawan jauh dari rumahnya. 

Para penawannya mencoba memaksa pangeran itu untuk melakukan yang salah. 
Mereka berusaha mengajarkan kepadanya untuk melakukan hal tidak baik terhadap 
orang-orang di sekitarnya. Mereka menggunakan bahasa yang kasar dan berusaha 
membuatnya menyumpah serapah. Mereka mencoba memaksanya berbohong, 
menipu, dan mencuri. Mereka bahkan mencoba memaksa ia makan dan minum yang 
tidak baik untuk kesehatan. Tetapi tidak sekalipun pangeran mau melakukan hal-hal 
buruk tersebut. Akhirnya setelah enam bulan perlakuan buruk itu, para penawan 
bertanya kepada pangeran, "Mengapa anda tidak melakukan apa yang kami inginkan 
anda lakukan?" 

la menjawab, "Saya tidak dapat melakukan apa yang anda minta, karena saya adalah 
seorang putra raja, dan ayah saya telah mengajarkan saya untuk melakukan hal yang 
benar. Saya dilahirkan untuk menjadi seorang raja." 

Pembahasan Jelaskan bahwa putra raja itu telah mengetahui bahwa ia seorang putra raja dan 
diharapkan untuk menjadi seorang raja kalau ia sudah besar. 

Beritahukan kepada anak-anak bahwa ada anak seorang raja di dalam kelas 
sekarang. 

Puisi Mintalah anak-anak mendengarkan sebuah sajak untuk mengetahui siapakah anak 
raja yang agung itu. Baca atau bantulah salah seorang anak membacakan sajak 
berikut ini: 

"Aku adalah keturunan seorang raja sejati. 
AyahKu adalah Raja dari surga dan bumi. 
RohKu dilahirkan dalam istana yang ilahi. 
Itulah aku — seorang putra (atau putri) raja yang dikasihi." (Anna Johnson, "I am a 
child of Royal Birth," Children's Friend, Okt. 1959, him. 29) 

• Siapakah anak raja itu? (Setiap dari kita) 

• Siapakah raja itu? (Bapa Surgawi.) 

Bantulah anak-anak memahami bahwa setiap orang dalam kelas ini adalah seorang 
putra atau putri raja. Kita semua adalah anak-anak dari Raja segala raja yang agung, 
Bapa Surgawi kita yang penuh kasih, la menginginkan kita berbuat yang benar, tepat 
seperti pangeran yang ada dalam cerita itu. 

Bapa Surgawi Mempercayai Kita 

Kegiatan papan tulis Tulislah kata Percaya di atas papan tulis. 

• Apakah artinya percaya? 

Biarkan anak-anak menjawabnya. 

Cerita • Pernahkah anda berada di tempat yang amat gelap? 

Ceritakan kisah berikut ini: 

Ketika Susan berumur sembilan tahun, ayahnya membawanya untuk menyelidiki 
sebuah gua di dekat rumah mereka. Sewaktu mereka memasuki gua tersebut, Susan 
merasa takut karena gua itu gelap dan aneh. Ayahnya menenangkannya dengan 
memegang tangannya dan berbicara dengannya sambil masuk ke dalam, la 
mengajarkan Susan untuk meraba tembok dengan tangannya dan menyeretkan 
kakinya di tanah yang tidak rata. 
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Perlahan-lahan mereka berjalan setapak demi setapak menelusuri gua dalam 
kegelapan. Susan menjadi takut dan kadang-kadang ingin berbalik keluar, tetapi 
ayahnya selalu di sampingnya dan mendorongnya ia untuk terus berjalan. 

Tidak lama kemudian Susan melihat sebersit cahaya di depannya. Itulah pintu keluar 
di ujung gua. Dengan penuh keberanian, ia cepat-cepat melangkah menuju ke pintu 
gua dan merasa bangga akan apa yang telah ia lakukan. Ayahnya tersenyum. 
Kemudian ayahnya bertanya kepada Susan apakah ia kira ia dapat melakukan 
perjalanan kembali melalui gua itu sendiri. Susan merasa sedikit takut pada gagasan 
untuk kembali sendiri tetapi ia mau melakukannya. Ayah Susan mengatakan 
kepadanya bahwa ia akan aman di dalam terowongan dan memberikan rasa percaya 
diri yang besar terhadap kemampuannya untuk melakukannya sendiri. Ayahnya juga 
meyakinkannya bahwa ia akan menunggunya di ujung gua terowongan itu. 

Susan kembali masuk ke dalam gua dengan langkah yang berhati-hati, merasakan 
tembok dengan tangannya, dan tanah dengan kakinya, sama seperti yang telah 
diajarkan ayahnya kepadanya. Susan merasakan kegembiraan baru sewaktu ia 
perlahan-lahan berjalan mendekati ujung lain dari gua itu. la sangat senang ketika ia 
berjalan keluar dari ujung gua itu ke cahaya matahari dan ke dalam pelukan hangat 
ayahnya yang sedang menunggunya. 

Katakan kepada anak-anak bahwa sama seperti ayah Susan telah mengajarkan 
kepadanya cara menemukan jalannya melalui gua, Bapa Surgawi mengajarkan kita 
bagaimana menemukan jalan mengarungi kehidupan dan kembali kepadaNya. Ketika 
ayah Susan mengirimnya kembali ke gua sendiri, ia percaya Susan akan meraba 
tembok-tembok dan merasakan tanah guna menemukan jalan keluarnya. Bapa 
Surgawi percaya kita akan membuat pilihan-pilihan yang benar sehingga kita dapat 
menemukan jalan kembali kepadaNya. la menunggu kita untuk kembali kepadaNya. 

Pembahasan • Di manakah kita berada sebelum kita turun ke bumi? (Kita hidup bersama dengan 
Bapa Surgawi; lihat Abraham 3:22-23.) 

Jelaskan bahwa kita mengasihi Bapa Surgawi, dan kita tahu la mengasihi kita. Kita 
merasa bahagia di sana. Bapa Surgawi mengatakan kepada kita bahwa la ingin kita 
menjadi seperti Dia dan bahwa Dia telah mempunyai sebuah rencana untuk 
menolong kita mencapai tujuan ini. 

Gambar Perlihatkan gambar 3-2, Bapa Surgawi Memberi Kita RencanaNya, dan tunjukkan 
bahwa Yesus berada di sana bersama kita. Kita semua berkumpul bersama-sama di 
sana. 

Rencana Bapa Surgawi termasuk menciptakan bumi bagi kita. Di bumi kita akan 
mempelajari perbedaan antara yang benar dan yang salah dan memilih sendiri apa 
yang kita inginkan. Bapa Surgawi tahu bahwa kita akan membuat kesalahan. Tetapi la 
mengutus Yesus Kristus untuk menolong kita untuk mengatasinya. (Lihat Abraham 
3:24-27.) 

Jelaskan bahwa Bapa Surgawi memilih Yesus untuk menolong kita karena la patuh 
dan ingin menjalankan rencana Bapa Surgawi. Bapa Surgawi juga memilih dia untuk 
menciptakan bumi ini bagi kita. 

Kita mempunyai saudara yang lain bernama Lusifer. la ingin kita mengikutinya dan 
tidak mengikuti Bapa Surgawi. Tetapi mengikuti Lusifer bukanlah hal yang baik bagi 
kita. Bapa Surgawi tahu hal itu dan memilih Yesus untuk menjalankan rencanaNya. 
Itulah yang membuat Lusifer sangat marah. (Lihat Abraham 3:27-28.) 

• Apakah yang dilakukan Lusifer? ( la meyakinkan banyak orang untuk mengikutinya 
dan tidak mengikuti Bapa Surgawi.) 

• Siapakah yang kita pilih? (Bapa Surgawi dan Yesus Kristus. Jelaskan bahwa hanya 
mereka yang memilih untuk mengikuti Bapa Surgawi dan Yesus menerima tubuh 
jasmani. Bagi mereka yang mengikuti Lusifer tidak memperoleh tubuh jasmani.) 
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Pelajaran 1 

• Apakah yang terjadi pada Lusifer? (ia diusir dari surga dan dikenal sebagai setan 
atau iblis, la berusaha menggoda kita untuk melakukan hal yang salah. Jelaskan 
bahwa ia masih berusaha mengajak kita untuk mengikutinya dan tidak mengikuti 
Bapa Surgawi dan Yesus Kristus, seperti yang ia lakukan ketika kita semua hidup 
bersama-sama dengan Bapa Surgawi. 

Katakan kepada anak-anak bahwa dengan memilih untuk mengikuti Bapa Surgawi 
dan Yesus adalah merupakan pilihan yang benar dan bahwa Bapa Surgawi dan 
Yesus merasa senang dengan pilihan kita. Bapa Surgawi menghendaki kita memilih 
untuk mengikuti rencanaNya di atas bumi sehingga kita dapat kembali hidup 
bersamaNya. 

Kita Dapat Mengikuti Rencana Bapa Surgawi dengan Memilih yang Benar 

Permainan Jelaskan kepada anak-anak bahwa ada banyak cara untuk memilih yang benar 
setiap hari. Bantulah mereka memainkan permainan "Apa yang Bapa Surgawi 
Inginkan Saya Lakukan?" 

Berilah giliran kepada setiap anak untuk menjawab salah satu dari pertanyaan-
pertanyaan berikut ini. Jika perlu tambahkan pertanyaan-pertanyaannya sehingga 
setiap anak mempunyai kesempatan memilih apa yang akan dia lakukan. Buatlah 
pertanyaan-pertanyaan itu sesuai untuk kelas anda. 

1. Apakah yang Bapa Surgawi inginkan saya lakukan jika saya merasa sangat lelah 
pada malam hari dan saya ingin tidur tanpa mengucapkan doa saya? 

2. Apakah yang Bapa Surgawi inginkan saya lakukan jika saya telah berjanji kepada 
ibu saya untuk membantunya, tetapi seorang teman datang dan mengajak saya 
bermain dengannya? 

3. Apakah yang Bapa Surgawi inginkan saya lakukan jika saya menemukan sesuatu 
milik orang lain? 

4. Apakah yang Bapa Surgawi inginkan saya lakukan jika secara tidak sengaja saya 
merusak mainan kesukaan teman saya? 

5. Apakah yang Bapa Surgawi inginkan saya lakukan jika saya berjanji dengan ibu 
saya bahwa saya akan pulang ke rumah tepat waktu? 

Nyanyian dan Ceritakan kepada anak-anak bahwa bait kedua dari "Lagu MYB" menjelaskan 
pembahasan beberapa cara untuk memilih yang benar dan menunjukkan bahwa kita layak 

menerima kepercayaan Bapa Surgawi. Mintalah mereka mendengarkan sewaktu anda 
mengucapkan lirik dari bait kedua. 

• Apakah pesan lagu ini yang dapat kita lakukan untuk memilih yang benar? 
(Berdoa, beriman, bertobat, dan patuh.) 

Tulislah kata-kata itu di papan tulis. Untuk anak-anak lebih kecil, ucapkan kata-
katanya dengan keras dan mintalah mereka mengulanginya bersama-sama dengan 
anda. Tanyakan kepada anak-anak artinya kata-kata itu. Kembangkan ide-ide mereka, 
bila perlu. 

1. Berdoa berarti berbicara kepada Bapa Surgawi. Berterima kasih kepadaNya untuk 
semua berkat-berkat yang diberikan kepada anda, dan meminta kepadaNya untuk 
menolong anda memilih yang benar. 

2. Beriman berarti percaya bahwa Bapa Surgawi dan Yesus Kristus mengasihi anda 
dan ingin menolong anda. 

3. Bertobat adalah merasa bersalah untuk suatu kesalahan yang telah anda lakukan, 
meminta Bapa Surgawi untuk mengampuni anda, dan tidak mengulanginya lagi. 

4. Patuh berarti melakukan apa yang Bapa Surgawi minta anda lakukan. 

7 



• Apakah pesan nyanyian itu yang akan terjadi jika kita menerima ajaran Yesus? 
(Kita akan menjadi bahagia.) 

Bantulah anak-anak mempelajari kata-kata itu dengan mengulanginya beberapa kali. 
Kemudian nyanyikan lagu itu bersama dengan anak-anak. Anda dapat menghapus 
kata-kata di atas papan tulis sewaktu anak-anak mempelajarinya. 

Rangkuman 

Lencana Berilah masing-masing anak selembar lencana dan sebuah krayon atau pensil bagi 
mereka yang dapat menulis. Bacalah dengan keras kalimat "Bapa Surgawi Saya 
Mempercayai Saya untuk—" 

• Bapa Surgawi mempercayai kita untuk melakukan apa? (Memilih yang benar.) 

Bantulah anak-anak memahami bahwa ketika mereka berumur delapan tahun, mereka 
dapat memilih untuk dibaptiskan karena mereka cukup besar untuk mengetahui yang 
benar dari yang salah. Bapa Surgawi percaya mereka akan memilih yang benar. 

Tunjukkan kepada anak-anak gambar MYB yang terdapat di halaman depan buku 
pegangan ini. Anda juga dapat mengingatkan mereka pada huruf-huruf MYB di cincin 
mereka. 

Mintalah anak yang agak besar untuk menulis di papan tulis huruf-huruf yang berarti 
"memilih yang benar." Biarkan anak-anak melihat lencana anda yang bertuliskan 
huruf-huruf itu di tengah-tengahnya. Mintalah anak-anak menulis huruf-huruf tersebut 
di atas lencana mereka jika mereka bisa dan bantulah mereka menempelkan lencana 
di baju mereka dengan peniti. 

Kesaksian Berikan kesaksian bahwa semua anak di dalam kelas ini adalah anak-anak Bapa 
Surgawi, la lebih berkuasa dari semua raja di atas bumi. Bapa Surgawi percaya 
setiap anak akan melakukan apa yang benar sehingga mereka dapat kembali hidup 
bersama-sama denganNya lagi. 

Sarankan sewaktu seorang anak memberikan doa penutup untuk mengucapkan 
terima kasih untuk Bapa Surgawi yang penuh kasih, yang percaya bahwa kita akan 
melakukan yang benar. 

Kegiatan pelengkap Pilihlah dari kegiatan-kegiatan berikut yang terbaik bagi anak-anak anda. Anda dapat 
menggunakannya dalam pelajaran itu sendiri atau sebagai suatu pengulangan atau 
rangkuman. Untuk petunjuk tambahan, lihat "Waktu kelas" dalam "Bantuan bagi 
Pengajar." 

1. Katakan kepada anak-anak bahwa anda akan keluar ruangan sebentar, tetapi 
sebelum anda keluar, anda akan membisikkan beberapa pesan ke telinga setiap 
anak. Beritahukan anak-anak bahwa pesan-pesan ini adalah sesuatu yang 
menyenangkan Bapa Surgawi mereka. Katakan kepada mereka bahwa jika mereka 
memerlukan anda, anda berada di sekitar tempat itu. Beritahukan bahwa anda 
akan bahagia jika mereka mematuhi pesan-pesan anda. 

Bisikkan pesan-pesan yang sama kepada masing-masing anak, "Lipatlah tangan, 
tutuplah mata, dan pikirkan mengenai Bapa Surgawi dan Yesus Kristus." 

Keluarlah dari ruangan dan berdirilah di samping pintu. Tetaplah berdiri di sana 
beberapa menit. Sewaktu anda masuk kembali ke ruangan itu, berterima kasihlah 
kepada anak-anak yang mematuhi pesan-pesan itu. Jelaskan bahwa Bapa Surgawi 
dan Yesus telah memberikan pesan-pesan kepada kita, dan Mereka ingin kita 
mematuhiNya. Jika kita patuh, kita akan kembali selamat kepadaNya kelak. 

2. Mintalah setiap anak menggambar dan mewarnai gambar tentang apa yang dapat 
mereka lakukan untuk mengikuti rencana Bapa Surgawi. 
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Perintah-perintah Menolong Kita 
Memilih yang Benar 
Tujuan Menolong setiap anak memahami bahwa Bapa Surgawi memberi kita perintah-perintah 

untuk menolong kita membuat keputusan yang benar. 

Persiapan 1. Dengan penuh doa pelajarilah Mosia 2:22. 

2. Buatlah salinan selebaran "Rambu-rambu Perintah" untuk masing-masing anak 
(tersedia di akhir pelajaran ini). Buatlah satu lembar lagi dan lekatkan pada 
selembar karton. Bacalah ayat suci yang terdapat pada selebaran dan bersiaplah 
untuk menjelaskan setiap kata yang sulit. 

3. Buatlah sebuah permainan pencarian harta karun yang sederhana yang 
mengharuskan anak-anak mengikuti petunjuk, rambu, atau potongan-potongan 
kertas kecil yang menunjukkan jalan menuju ke harta karun. Harta karun tersebut 
boleh berupa sebuah kitab Mormon, sebuah gambar, atau sebuah cincin MYB. 

4. Bersiaplah menyanyikan "Lagu MYB" (Buku Nyanyian Anak-anak, him. 88); kata-
katanya terdapat di belakang buku pedoman ini. Juga persiapkan nyanyian "Patuhi 
Perintah" (Buku Nyanyian Anak-anak, him. 82). 

5. Bahan yang dibutuhkan: 
a. Sebuah Kitab Mormon untuk setiap anak yang dapat membaca, Mintalah anak-

anak di kelas yang dapat membaca untuk menolong pelajaran ini. 
b. Papan tulis, kapur tulis, penghapus (atau peralatan menulis lainnya). 
c. Gambar 3-3, Kehidupan Pra Dunia; gambar 3-4, Seorang anak dengan bola 

kakinya. 

6. Buatlah persiapan yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan pelengkap yang akan 
anda gunakan. 

Mintalah seorang anak untuk memberikan doa pembuka. 

Tindak lanjuti dengan anak-anak jika anda mendorong mereka melakukan sesuatu 
selama minggu lalu. 

Perintah-perintah Menolong Kita Memilih yang Benar 

Biarkan anak-anak menemukan harta karun dengan menggunakan petunjuk- petunjuk 
yang telah anda siapkan. 

Pengembangan 
Pelajaran yang 
Disarankan 

Kegiatan penarik 
perhatian 

Penyajian pengajar Mintalah mereka membayangkan bahwa anda mengutus mereka untuk ke rumah 
seseorang mengambil beberapa lembar kertas penting untuk dibawa kepada anda. 
Jelaskan bahwa orang itu rumahnya sangat jauh dan tidak seorang pun dapat pergi 
bersama anak-anak itu untuk menolong mereka menemukan jalan. 

• Apa yang menolong anda menemukan jalan ke rumah itu? 

• Jika jalan tersebut ditandai dengan rambu atau tanda panah, dapatkah anda 
menemukan jalan anda? Katakan kepada anak-anak bahwa ketika Bapa Surgawi 
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mengirim kita ke bumi, la telah mengirim kita dengan tugas yang penting, la ingin 
kita untuk menemukan jalan kita kembali kepadaNya. 

Gambar Tunjukkan Gambar 3-3, Kehidupan Pra Dunia, kepada kelas. 

• Di manakah kita tinggal sebelum kita dilahirkan? (dengan Bapa Surgawi) 

• Mengapa kita meninggalkan Bapa Surgawi untuk datang ke bumi? 

Jelaskan kepada anak-anak bahwa kita meninggalkan Bapa Surgawi agar kita dapat 
menerima tubuh jasmani, memiliki pengalaman, dan belajar untuk memilih yang 
benar. 

Penyajian pengajar Jelaskan bahwa ketika Bapa Surgawi merencanakan bagi kita untuk meninggalkan 
Dia dan hidup di atas bumi, la ingin kita semua kembali dan tinggal denganNya 
kembali, la tahu bahwa kita harus membuat pilihan-pilihan yang benar agar dapat 
kembali kepadaNya dan bahwa memilih yang benar akan membuat kita bahagia. 

la memberi kita perintah-perintah untuk menolong kita membuat keputusan yang 
benar. 

• Apakah perintah-perintah itu? (Hal-hal yang telah Bapa Surgawi katakan agar kita 
lakukan.) 

• Apa saja perintah-perintah itu? 

Jelaskan bahwa perintah-perintah itu adalah seperti rambu-rambu jalan raya untuk 
menolong kita menemukan jalan kita. Rambu-rambu ini menunjukkan kita jalan yang 
benar untuk diikuti agar kembali kepada Bapa Surgawi. 

Nyanyian Nyanyikan atau ucapkan lirik lagu "Patuhi P'rintah"; 

Patuhi p'rintah; patuhi p'rintah! 
Di dalamnya kes'lamatan dan damai. 
Dia 'kan berkati; dia 'kan berkati 
Nabi bersabda: Patuhi p'rintah 
Di dalamnya s'lamat dan damai 

Kegiatan Peragakan lembar "Rambu-rambu Perintah" yang telah anda siapkan. Dengan singkat 
baca atau katakan sesuatu mengenai masing-masing tulisan suci atau gambar pada 
rambu-rambu tersebut. Jelaskan bahwa anda akan menggambarkan suatu situasi dan 
anak-anak yang memutuskan rambu-rambu perintah manakah yang akan menolong 
mereka untuk memilih yang benar. Jelaskan setiap kata yang sulit dimengerti anak-
anak. Biarkan anak-anak menerima giliran untuk menunjuk perintah yang berlainan 
yang menunjukkan jalan yang benar. 

Berikut ini contoh situasi yang disarankan: 

1. Anda sedang berjalan pulang dari rumah seorang teman ketika teman yang lain 
melihat anda. Dia mengajak anda datang ke rumahnya untuk bermain. Tetapi ibu 
anda telah meminta anda segera pulang, dan anda berjanji akan segera kembali. 
Teman anda mengatakan anda bahwa tidak mengapa jika anda pulang sedikit 
terlambat. Perintah apakah yang akan menolong anda memilih yang benar? 

2. Anda berusaha menabung untuk membeli bola dengan melakukan pekerjaan 
tambahan bagi orangtua anda. Bola di toko itu sedang diobral, tetapi uang anda 
masih saja belum cukup kecuali anda meminjam dari persepuluhan anda. Perintah 
manakah yang akan menolong anda memilih yang benar? 

3. Hari sudah malam dan keluarga anda baru saja pulang. Anda lelah dan ingin 
segera pergi tidur. Kemudian anda ingat bahwa keluarga anda lupa berdoa 
sebelum mereka pergi tidur. Perintah manakah yang akan menolong anda memilih 
yang benar? 
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4. Teman baik anda mengajak anda menonton film pada hari Minggu. Anda sudah 
lama ingin menonton film tersebut. Perintah apakah yang menolong anda memilih 
yang benar? 

5. Anda sedang bermain dengan teman anda. Seorang anak laki-laki yang suka 
mengejek anda datang untuk ikut serta dan ingin bermain bersama anda juga. 
Perintah apakah yang akan menolong anda memilih yang benar? 

6. Anda bersama beberapa teman-teman dan beberapa dari mereka ingin anda 
meminum minuman yang beralkohol yang dibawa oleh seorang dari mereka dari 
rumah. Orangtua anda telah mengajarkan kepada anda bahwa meminum minuman 
beralkohol adalah salah. Perintah apakah yang akan menolong anda untuk memilih 
yang benar? 

Pujilah anak-anak atas jawaban yang benar. 

Ketika Kita Memilih Yang Benar, Kita merasa Baik 

Pembahasan Katakan kepada anak-anak bahwa memilih yang benar dapat memberi perasaan baik 
kepada mereka. 

Ulangi contoh-contoh situasi tadi dengan mengajukan beberapa pertanyaan 
tambahan. Contohnya, pertanyaan-pertanyaan dan pembahasan-pembahasan berikut 
ini dapat berasal dari dua contoh situasi yang pertama. 

1. Bagaimana perasaan anda, jika anda pulang seperti yang ibu anda inginkan dan 
tidak, pergi bermain bersama dengan teman anda? 

Anda mungkin menikmati bermain dengan teman ada. Tetapi walaupun ketika 
anda sedang bermain, anda mungkin akan mempunyai perasaan tidak senang 
karena telah melanggar janji kepada ibu anda. Walaupun sulit untuk memilih yang 
benar dan melakukan apa yang Yesus Kristus minta anda lakukan, jika anda 
melakukannya, maka anda akan merasa bahagia. Anda akan merasa senang 
dengan diri anda karena pilihan yang anda buat. 

2. Bagaimana perasaan anda jika anda membeli sebuah bola baru dengan 
menggunakan uang persepuluhan anda? Apakah anda akan merasa senang ketika 
bermain dengan bola itu? 

Anda mungkin menikmati bermain dengan teman-teman anda, tetapi anda tidak 
merasa senang dengan diri anda karena anda tidak memilih untuk membayar 
persepuluhan anda seperti yang Bapa Surgawi perintahkan. 

Ulangi contoh situasi yang lainnya dengan cara yang sama. Tekankan perasaan 
bahagia yang dimiliki anak-anak ketika kita mematuhi perintah-perintah Tuhan— 
khususnya pada saat hal itu sulit untuk dilakukan. Jelaskan bahwa perasaan bahagia 
adalah Roh Kudus yang mengatakan kepada mereka bahwa Bapa Surgawi senang 
akan tindakan mereka. 

Ingatkan anak-anak mengenai perasaan yang mereka miliki sewaktu mereka membuat 
suatu pilihan yang salah. Perasaan itu biasanya perasaan kosong dan tidak bahagia. 
Perasaan ini juga dapat karena Roh Kudus memberitahukan kepada kita untuk 
bertobat dan membuat pilihan yang benar. 

Gambar dan cerita Perlihatkan gambar 3-4, Seorang anak laki-laki dan bola kakinya. 

Mintalah anak-anak mendengarkan cerita bagaimana memahami perasaan Julio 
ketika membuat pilihan yang benar: 

Ketika bibi Julio yang bernama Maria memberikan sebuah bola kaki, ia hampir tidak 
percaya kalau bola itu miliknya, la tahu bahwa bibi Maria tidak memiliki banyak uang. 
Tetapi Julio tahu bahwa bibinya akan merasa sedih jika ia tidak menerima bola itu. 
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"Terima kasih," katanya dengan lembut. "Tetapi mengapa bibi memberikan ini kepada 
saya?" 

"Karena kamu telah banyak menolong saya," kata bibi Maria. "Kamu sering 
melakukan tugas untuk saya dan selalu menolong membersihkan halaman saya. Yang 
ingin saya minta darimu adalah untuk selalu ingat mengapa bola ini milikmu. 
Sekarang pergilah bermain." 

Sewaktu Julio menendang bola disepanjang jalan, ia memikirkan apa yang Bibi Maria 
katakan. "Ingat mengapa bola ini milikmu," katanya. 

Julio gemar bermain bola, dan ia pemain yang baik. la berharap suatu hari kelak 
bermain untuk tim sepakbola nasional Brazil. Bibi Maria mengetahui hal itu, pikirnya. 
Mungkin itulah sebabnya mengapa ia memberi saya bola. 

Sesaat kemudian Antonio datang untuk bermain dengan Julio. Tak lama, anak-anak 
laki yang lain bergabung dengan mereka, dan segera cukuplah jumlah anak untuk 
mulai satu pertandingan sepak bola. 

Julio melihat seorang anak kecil menonton pertandingan bola itu dari sisi jalan. "Oh 
tidak," Antonio berbisik kepada Julio. "Paulo datang. Jangan biarkan'dia bermain! la 
selalu mengacaukan permainan. Kita akan kalah jika ia ikut main!" 

Memang benar Paulo bukan seorang pemain yang baik. Tetapi Julio mengetahui 
betapa inginnya Paulo bermain. 

"Boleh saya ikut main?" tanya Paulo dengan penuh harap. 

• Apa yang akan anda katakan? 

Julio tidak menjawab dengan segera. Sejenak ia menatap jendela Bibi Maria, dan ia 
dapat melihat kalau bibi memperhatikannya. Bibi kelihatan cemas menanti jawaban 
Julio. 

"Ingatlah mengapa bola ini milikmu." Perkataannya muncul di benak Julio. Sekali lagi 
ia memandang ke arah Bibi Maria, la telah memberikan waktunya dan berusaha untuk 
menolongnya, dan ia berpikir apakah bibi bermaksud mengatakan kepadanya untuk 
terus berbagi. 

Julio berpaling dari Bibi Maria ke Paulo dan berkata, "Tentu saja, kamu boleh ikut 
main." Kemudian tambahnya, "Antonio ini adalah seorang pemain yang baik, dan ia 
akan menolongmu belajar lebih banyak permainan ini." 

Antonio memandang kepada Julio dan tersenyum. "Tentu saja, saya senang 
melakukannya! Kami semua akan mengajarmu untuk menjadi seorang pemain bola 
yang hebat," katanya kepada Paulo. "Kita semua akan senang menolongmu belajar." 

Semua anak-anak laki itu mulai bermain lagi. Julio memandang Bibi Maria di jendela. 
Bibi Maria tersenyum. Kemudian Julio memahami mengapa bibinya memberikan 
sebuah bola kaki yang baru kepadanya. (Dikutip dari Sherrie Johnson, "The Soccer 
Ball," Friend, June 1973. hal. 10-12.) 

Pembahasan • Bagaimana perasaan Julio setelah memilih untuk berbagi? (la merasa bahagia dan 
merasa senang di hati.) 

• Apakah yang akan terjadi jika ia tidak mau berbagi? (la akan merasa tidak 
bahagia karena menolak Paulo; Paulo akan merasa tidak bahagia juga.) 

• Apakah Julio melakukan apa yang Bapa Surgawi dan Yesus Kristus inginkan ia 
lakukan? 

Jelaskan bahwa kita akan membuat banyak pilihan selama masa kehidupan kita. 
Pilihan-pilihan ini akan membuat kita merasa bahagia atau tidak bahagia. Memilih 
untuk mematuhi perintah-perintah akan selalu membuat kita merasa bahagia. 
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Pelajaran 1 

Rangkuman 

Perlihatkan kepada anak-anak perisai MYB. Ingatkan mereka bahwa cincin MYB 
dapat menolong mereka mengingat untuk memilih yang benar. 

Berilah salinan "Rambu-rambu Perintah" kepada setiap anak. Bacalah bersama-sama 
perintah-perintah yang tertulis pada rambu-rambu. (Untuk anak-anak yang lebih kecil, 
jelaskan rambu-rambu itu dan artinya.) 

Berikan saran kepada anak-anak bahwa membuat pilihan yang benar tidaklah selalu 
mudah dan bahwa kadang-kadang kita dapat mengambil jalan yang salah. Perintah-
perintah Bapa Surgawi dapat menolong kita menemukan jalan yang benar dan 
memberi kita suatu perasaan yang bahagia sehingga kita tahu bahwa kita membuat 
pilihan yang benar. Pilihan-pilihan yang benar ini akan menolong kita untuk kembali 
kepada Bapa Surgawi kita. Kita akan senang dengan pilihan kita seandainya kita 
memilih yang benar. 

Anjurkan anak-anak untuk membawa selebaran itu pulang dan membaca ayat-ayat 
kitab Mormon itu bersama keluarga mereka. Mereka dapat menyimpan kertas itu 
untuk mengingatkan mereka akan beberapa perintahNya. 

Kesaksian pengajar Berikan kesaksian anda akan betapa pentingnya membaca Kitab Mormon. 
Mempelajarinya akan membantu anak-anak untuk selalu memilih yang benar. 

Nyanyian Nyanyikan "Lagu MYB" bersama-sama. 

Mintalah seorang anak untuk memberikan doa penutup dan mengucapkan terima 
kasih kepada Bapa Surgawi karena telah memberi kita perintah-perintah untuk 
menolong kita membuat keputusan yang benar. 

Kegiatan 
Pelengkap Pilihlah dari kegiatan-kegiatan berikut yang terbaik bagi anak-anak anda. Anda dapat 

menggunakannya dalam pelajaran itu sendiri atau sebagai rangkuman. Untuk 
petunjuk tambahan, lihat "Waktu Kelas" dalam "Bantuan untuk Pengajar." 

1. Ikatkan sebuah tambang, benang, atau tali di antara dua benda yang berada 
dalam kelas anda (misalnya sebuah pintu dan sebuah bangku melintasi ruangan.) 
Biarkan anak-anak secara bergilir menggunakan tambang itu untuk menolong 
mereka menemukan jalan melintasi ruangan dengan mata tertutup. Anda boleh 
memberikan penghargaan kepada anak-anak yang telah sampai pada ujung tali 
itu. Jelaskan bahwa sama seperti tali menuntun kita melintasi ruangan, demikian 
pula perintah-perintah menuntun kita kembali ke pada Bapa Surgawi. 

2. Secara Singkat ceritakan kisah tentang mimpi Lehi seperti yang tertulis dalam 1 
Nefi 8-11 (lihat khususnya 1 Nefi 8:9-30; 11:1-25). Jelaskan bahwa pegangan besi 
melambangkan firman Allah. Jelaskan bahwa pohon kehidupan melambangkan 
kasih Allah, dan bahaslah bagaimana perintah-perintah Allah menolong kita 
merasakan kasihNya. 

3. Persiapkan sebuah kertas yang cukup besar untuk menutupi gambar 3-5, Adam 
dan Hawa Mengajar Anak-anak Mereka. Potonglah menjadi sembilan bagian yang 
sama dan lekatkan setiap bagian untuk menutupi gambar itu. Jelaskan bahwa 
tersembunyi di belakang kertas ini tercantum suatu pesan yang sangat penting. 
Setiap kali anak-anak menyebut sebuah perintah yang dapat mereka patuhi karena 
orangtua atau orang dewasa lain mengajarkan mereka. Mereka dapat membuka 
satu lembar dan mencoba untuk menemukan pesannya. Bila semua lembar telah 
terbuka, bahaslah bagaimana para orang tua, pengajar dan para pemimpin dapat 
menolong anak-anak mematuhi perintah-perintah. 

Perisai dan 
Cincin MYB 

Selebaran dan 
pembahasan 

13 



Rambu-rambu Perintah 

14 

Bayarlah Persepuluhan 
\ (3 Nefi 24:10) / 

Patuhilah Orangtua 
(Mosia 13:20) 

^Berdoalah Selalu 
(2 Nefi 32:9) 

Kuduskan hari Sabat 
(Mosia 13:16) 

y / Perlakukan \ 
^Sesama dengan Baik 

3 Nefi 12:44) 



Masa Kanak-kanak 
Joseph Smith 

Pelajaran 10 

Tujuan Mendorong setiap anak untuk mengikuti teladan Joseph Smith dengan menjadi 
seorang anggota keluarga yang baik dan mengikuti Yesus. 

Persiapan 1. Pelajari Joseph Smith 2:1-12. 

2. Siapkan sebuah kertas yang cukup lebar untuk menutupi gambar Joseph Smith. 
Guntinglah kertas itu menjadi beberapa bagian, cukup untuk 1 potongan per anak. 
Lekatkan potongan kertas itu menutupi gambar sehingga gambar tidak terlihat. 
(Untuk anak-anak yang lebih besar, tulislah sebuah keterangan tentang Joseph 
Smith di belakang setiap potongan kertas.) 

3. Siapkan guntingan kata berikut ini: 

Mematuhi 

Melayani 

Mengasihi 

Membaca Tulisan Suci 

Berdoa 

4. Bersiaplah untuk menyanyikan "Kasih dalam Keluarga" (Buku Nyanyian, no. 134). 

5. Siapkan bahan-bahan berikut ini: 
a. Selotip 
b. Gambar 3-6, Nabi Joseph Smith (62002; Perangkat Gambar Tulisan Suci 401); 

Gambar 3-7, Keluarga Joseph Smith; gambar 3-8, Joseph Smith Mencari 
Kebijaksanaan di dalam Alkitab (Perangkat Gambar Tulisan Suci 402); dan 
gambar 3-9, Yesus Sang Kristus (62572; Perangkat Gambar Tulisan Suci 240). 

6. Buatlah persiapan yang diperlukan untuk setiap kegiatan pelengkap yang akan 
anda gunakan. 

Mintalah seorang anak untuk memberikan doa pembuka. 

Tindak lanjuti dengan anak-anak jika anda mendorong mereka untuk melakukan 
sesuatu selama minggu lalu. 

Joseph Smith Mempunyai Keluarga yang Baik 

Perlihatkan kepada anak-anak gambar Joseph Smith yang ditutup kertas. Katakan 
kepada mereka bahwa di balik kertas ini adalah gambar seseorang yang mengasihi 
Bapa Surgawi dan mengikuti ajaran-ajaran Yesus Kristus. Ceritakan kepada anak-
anak salah satu keterangan berikut ini, dan mintalah seorang anak untuk melepaskan 

Pengembangan 
Pelajaran yang 
Disarankan 

Kegiatan penarik 
perhatian 
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salah satu kertas yang menutupi gambar itu. Ulangi lagi sampai semua kertas 
terlepas dan anak-anak dapat melihat gambarnya, (Untuk kelas anak-anak yang lebih 
besar, anda boleh menuliskan keterangan di bawah ini di belakang kertas tersebut 
dan mintalah anak-anak bergilir untuk melepaskan selembar kertas dan membacakan 
dengan keras apa yang tertulis di belakang kertas itu.) 

Keterangan tentang Joseph Smith: 

• la suka bermain. 

• la memiliki mata yang berwarna biru. 

• la lahir pada tanggal 23 Desember. 

• Ibunya bernama Lucy. 

• Keluarganya bukanlah orang kaya, tetapi mereka bahagia. 

• la seorang pekerja keras. 

• la dinamai seperti ayahnya. 

• la jujur. 

• la dikunjungi malaikat. 

• Istrinya bernama Emma. 

• la seseorang yang kuat. 

Kemudian tanyakan kepada anak-anak: 

• Siapakah dia? 

• Apa lagi yang anda ketahui tentang Joseph Smith? 

Jika anak-anak mempunyai pertanyaan mengenai Joseph Smith, bahaslah secara 
singkat. Jelaskan bahwa ia adalah seorang nabi yang pertama dan Presiden Gereja 
Yesus Kristus dari Orang-orang Suci Zaman Akhir, la adalah seorang yang sangat 
baik dan pengasih. Jelaskan kepada anak-anak bahwa mereka akan belajar lebih 
banyak lagi mengenai Joseph Smith pada pelajaran yang akan datang. 

Cerita dan gambar Tunjukkan gambar 3-7, Keluarga Joseph Smith, dan ceritakan yang berikut ini kepada 
mereka tentang masa kanak-kanak Joseph Smith: 

Dalam gambar, Joseph Smith adalah anak laki-laki yang tampak di sebelah kanan 
dengan memakai kemeja berwarna putih, la memiliki mata berwarna biru dan rambut 
berwarna coklat muda. la mempunyai banyak saudara laki-laki dan saudara 
perempuan. Joseph adalah seorang yang periang, seorang anak laki-laki ceria yang 
suka tertawa, bermain bola, bermain gulat, meluncur di es, dan memainkan berbagai 
permainan. 

Ketika Joseph masih muda, keluarganya bersekolah di rumah karena tidak ada 
sekolah di dekat sana. Setelah itu Joseph beserta kakak laki-laki dan kakak 
perempuannya pergi bersekolah, di mana mereka dapat belajar lebih banyak tentang 
membaca, menulis, dan berhitung. 

Keluarga Joseph membuka sebagian tanah yang telah mereka beli dan mendirikan 
sebuah rumah kayu gelondongan yang kecil di Palmyra, New York. Rumah itu 
mempunyai jendela kaca yang kecil dan berlantaikan papan. Ruangan-ruangan 
mendapatkan panas melalui sebuah tungku batu api dari batu yang besar yang 
terletak di dapur. Keluarga Smith menggunakan penerangan dari sebuah kaleng lilin 
yang bersumbu karena di sana belum ada listrik. Mereka menanam gandum, jagung, 
biji-bijian dan jerami. Lucy Smith dan anak-anak perempuannya menenun membuat 
baju linen. Para prianya menebang kayu, menjemurnya agar kering untuk dibakar, 
dan menjual abunya abu untuk dibuat sabun. Keluarga Smith membuat kursi dan 
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keranjang. Lucy mengatakan bahwa mereka dapat membangun sebuah rumah 
nyaman namun sederhana yang telah "telah diperlengkapi dengan rapi dengan 
perabot-perabot yang dibuat dari hasil kerajinan [merek] sendiri." (See Donald 
L.Enders, "A Snug Log House," Ensign Aug. 1985, hal. 14-22 dan Dale L. Berge, 
"Archaeological Work at the Smith Log House," Ensign, Aug. 1985. him. 24-26.) 

• Bagaimana rumah anda mirip dengan rumah Joseph Smith? 

• Bagaimana rumah anda dapat berbeda dengan rumah Joseph Smith? 

Ayah Joseph Smith melakukan banyak hal untuk menghidupi keluarganya, termasuk 
bercocok tanam. Joseph bekerja keras bersama ayahnya menanam padi-padian, 
buah-buahan, dan sayur-sayuran. Keluarga itu juga berternak sapi, babi, dan unggas. 
Mereka membuat tong, ember, dan sapu. Ibu Joseph Smith dan beberapa saudara 
perempuannya bekerja keras untuk memasak, menjahit, membersihkan, mengasuh 
anak-anak yang kecil, membuat keju dan mentega, dan mengurus dapur, kebun, dan 
memeras susu sapi. Pada tahun tertentu keluarga Smith menang sebuah hadiah atas 
produksi sirup maple yang paling bermutu di kotamadyanya. 

• Pekerjaan macam apakah yang dilakukan keluarga anda bersama-sama? 

• Apa yang dapat anda lakukan untuk menolong keluarga anda? 

Ketika Joseph masih muda, hanya ada beberapa rumah sakit dan poliklinik. Para 
dokter mengunjungi rumah-rumah orang sakit untuk menolong mereka. 

Ketika masih kecil, Joseph Smith sakit parah. Kaki Joseph terkena infeksi dan 
membengkak, la merasakan kesakitan. Sakitnya semakin memburuk ketika dokter 
harus membedah kakinya untuk membersihkan infeksinya. Tidak ada rumah sakit 
yang dekat rumahnya, sehingga operasi harus dilakukan di rumah Joseph. Joseph 
tidak mempunyai obat untuk menghilangkan rasa sakitnya selama operasi, maka ia 
merasakan sakit yang luar biasa. 

Kemudian infeksi itu terulang lagi, dan kaki Joseph tetap sangat sakit dan 
membengkak. Akhirnya dokter memutuskan bahwa kakinya tidak akan sembuh; 
dokter ini berpikir bahwa ia harus memotong kakinya agar infeksi tidak menyebar ke 
anggota tubuh lainnya dan membunuhnya. Tentu saja, keluarga Joseph sangat 
khawatir. Ibunya berdoa agar sesuatu dapat dilakukan untuk menyelamatkan kakinya. 
Kemudian ibunya memohon kepada dokter untuk mencoba sekali lagi untuk 
membuang bagian yang terinfeksi di kakinya saja. Dokter itu menyetujuinya. 

Tanpa obat-obatan yang dapat menghilangkan rasa sakitnya, dokter minta Joseph 
untuk minum minuman keras untuk menolong dia menahan rasa sakit. Tetapi Joseph 
tidak mau meminumnya. Dokter akan mengikat Joseph di tempat tidur sehingga ia 
tidak akan menendang-nendang selama operasi berjalan. Tetapi sebaliknya Joseph 
memilih-tidak diikat, ia minta agar ayahnya memegang dia dalam pelukannya. Joseph 
memohon ibunya agar pergi ke luar selama operasi sehingga ibunya tidak perlu 
menyaksikan operasi itu. Joseph tahu hal itu sangat sulit bagi ibunya dan ia tidak 
mau ibunya sedih. 

Selama operasi yang panjang dan menyakitkan itu, ayah Joseph memegangnya 
dengan kuat. Setelah operasi selesai, Joseph merasa lemas dan lelah, namun semua 
infeksi telah dibuang. Kaki Joseph telah diselamatkan. 

• Bagaimana Joseph Smith menunjukkan kepada keluarganya bahwa ia mengasihi 
mereka? Bagaimana mereka menunjukkan kasih mereka kepada Joseph? 

• Bagaimana keluarga anda mirip dengan keluarga Joseph Smith? 

• Dengan cara bagaimanakah anda ingin seperti Joseph Smith? 

17 



Joseph Smith Mematuhi Ajaran-ajaran Yesus Kristus 

Kegiatan guntingan Keluarga Joseph Smith mungkin mempunyai cara-cara yang serupa dengan keluarga 
kata anda. Mereka sering berdoa bersama. Mereka sering bernyanyi bersama, pergi ke 

gereja bersama, dan membaca alkitab bersama. Mereka berusaha mematuhi ajaran-
ajaran Yesus. 

Letakkan guntingan-guntingan kata di atas meja atau di lantai. Mintalah anak yang 
lebih besar untuk memilih sebuah guntingan kata dan membacanya dengan keras 
atau menempelkannya di atas papan tulis. 

Jelaskan kepada anak-anak bahwa guntingan kata ini menggambarkan cara-cara 
Joseph Smith mengikuti ajaran-ajaran Yesus. Setelah setiap guntingan kata dipilih, 
katakan kepada anak-anak bahwa apa yang telah Joseph lakukan untuk mengikuti 
ajaran-ajaran itu dan bahaslah bagaimana mereka juga dapat mengikuti Yesus 
Kristus. 

Mematuhi. Joseph tahu Alkitab mengatakan, "Hormatilah ayahmu dan ibumu" 
(Keluaran 20:12). Joseph menghormati orangtuanya dengan mengasihi dan 
mematuhinya. 

• Apa yang dapat kita lakukan untuk menunjukkan bahwa kita mengasihi dan 
mematuhi orangtua kita? 

Melayani. Yesus mengajarkan bahwa kita hendaknya melayani orang lain. Joseph 
seorang pekerja yang baik dan selalu berusaha untuk melakukan bagian 
pekerjaannya tanpa menggerutu, la melayani keluarganya dengan bersikap suka 
menolong dan bekerja keras. 

• Bagaimana anda telah melayani anggota keluarga anda dalam minggu ini? 

Mengasihi. Salah satu teman terbaik Joseph Smith adalah saudaranya Hyrum, yang 
enam tahun lebih tua dari Joseph. Semua kakak-beradik dalam keluarga Joseph 
sering bermain bersama. Mereka berusaha saling mengasihi. 

Nyanyikan atau ucapkan lirik lagu "Kasih dalam Keluarga": 

Sungguh indah suasana, riang gembira; 
Bila kasih bersemi dalam keluarga 
Ada damai sentosa, senyum di mana-mana 
Waktu berlalu cepat 
Bila 'da kasih di dalam keluarga 
Waktu berlalu cepat 
Bila 'da kasih di dalam keluarga 

• Kapan anda terakhir kali mengucapkan kepada orangtua anda bahwa anda 
mengasihi mereka? Begitu juga kepada adik atau kakak anda? 

• Dengan cara bagaimanakah anda menunjukkan kasih anda kepada anggota 
keluarga anda? 

Membaca tulisan suci. Joseph mengetahui bahwa ajaran-ajaran Yesus Kristus adalah 
sangat penting, la selalu berpikir mengenai Bapa Surgawi dan Yesus. Joseph ingin 
belajar lebih banyak tentang mereka, maka ia selalu membaca Alkitab dan berdoa. 
Perlihatkan gambar 3-8, Joseph Mencari Kebijaksanaan dalam Alkitab. 

• Mengapa membaca tulisan suci itu sangat penting? 

Berdoa. Sewaktu Joseph Smith menderita sakit, ibunya berdoa kepada Bapa Surgawi 
untuk bantuanNya. Bapa Surgawi menjawab doanya dan menolong Joseph menjadi 
sembuh. 

• Anda dapat memohon kepada Bapa Surgawi untuk menolong anda melakukan 
apa? 
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Pelajaran 1 

• Mengenai apa sajakah anda dapat berdoa kepada Bapa Surgawi? 

Rangkuman 

Gambar Perlihatkan kepada anak-anak 3-6, Nabi Joseph Smith. Juga perlihatkan kepada 
mereka gambar perisai MYB dan ingatkan mereka kepada cincin MYB. Katakan 
kepada mereka bahwa Joseph Smith adalah seorang teladan yang baik dalam 
memilih yang benar, la sangat baik kepada keluarganya dan mematuhi ajaran-ajaran 
Yesus. Perlihatkan gambar 3-9, Yesus Sang Kristus. Sewaktu kita memilih yang benar 
kita mengikuti Yesus, tepat seperti yang dilakukan Joseph. 

Kesaksian pengajar Berikan kesaksian anda bahwa Joseph Smith mengasihi keluarganya dan ia seorang 
nabi yang hebat, la memilih yang benar dan melayani Bapa Surgawi. 

Mintalah seorang anak untuk memberikan doa penutup. Mintalah kepadanya untuk 
mengucapkan terima kepada Bapa Surgawi atas teladan Joseph Smith yang baik dan 
untuk meminta, bantuan agar diingatkan untuk menolong mengingatkan untuk 
mengikuti teladannya dalam minggu ini. 

Kegiatan 
Pelengkap Pilihlah dari kegiatan-kegiatan berikut yang terbaik bagi anak-anak anda. Anda dapat 

menggunakannya dalam pelajaran itu sendiri atau sebagai suatu pengulangan atau 
rangkuman. Untuk petunjuk tambahan, lihat "Waktu Kelas" dalam "Bantuan untuk para 
Pengajar." 

1. Mintalah anak-anak memilih satu cara untuk mengikuti contoh Joseph Smith dalam 
minggu ini. Sewaktu mereka sedang memilih, berikan mereka pensil dan kertas. 
Mintalah mereka menulis nama mereka dan pilihan-pilihan tersebut di bagian 
paling atas kertas. Bantulah mereka sewaktu dibutuhkan. (Contohnya, "Saya akan 
bersikap baik pada minggu ini.") Kemudian mintalah mereka menulis dan 
menggambar sebuah gambar yang memperlihatkan apa yang mereka pilih untuk 
dilakukan, untuk mengikuti contoh Joseph Smith. 

Anjurkan anak-anak membawa kertasnya pulang untuk diperlihatkan kepada 
orangtuanya dan ditempatkan di suatu tempat yang sering mereka lihat selama 
minggu ini. 

2. Nyanyikan bersama "Lagu MYB"; kata-katanya terdapat di bagian belakang dari 
buku pedoman ini. 
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Pelajaran 10 Penglihatan Pertama 

Tujuan Menolong setiap anak memahami bahwa Joseph Smith melihat Bapa Surgawi dan 
Yesus Kristus. 

Persiapan 1. Dengan penuh doa pelajarilah Yakobus 1:5 dan Joseph Smith 2:7-20 

2. Jika ada, persiapkan untuk menayangkan film The First Vision [Penglihatan 
Pertama] (15 menit), dari Videocassette Moments from Church History (53145). 

3. Persiapkan untuk menyanyikan atau mengucapkan lirik dari "Doa Joseph Smith 
Pertama" (Buku Nyanyian, no. 12); kata-katanya terdapat di bagian belakang dari 
buku pedoman ini. 

4. Bahan yang diperlukan: 
a. Alkitab dan Mutiara yang Sangat Berharga. 
b. Krayon dan kertas. 
c. Gambar 3-8, Joseph Smith Mencari Kebijaksanaan dalam Alkitab (Perangkat 

Gambar Tulisan Suci 402); dan gambar 3-10, Penglihatan Pertama (62470; 
Perangkat Gambar Tulisan Suci 403). 

5. Buatlah persiapan yang diperlukan untuk setiap kegiatan pelengkap yang anda 
akan gunakan. 

Pengembangan 
Pelajaran yang 
Disarankan 

Kegiatan penarik 
perhatian 

Joseph Smith Melihat Bapa Surgawi dan Yesus Kristus. 

Mintalah seorang anak untuk memberikan doa pembuka. 

Tindak lanjuti dengan anak-anak jika anda mendorong mereka untuk melakukan 
sesuatu selama minggu lalu. 

Perlihatkan gambar 3-8, Joseph Smith Mencari Kebijaksanaan dari Alkitab. 

• Siapakah orang ini? (Joseph Smith) 

• Apa yang ia sedang lakukan? 

• Mengapa anda mengira bahwa ia sedang membaca Alkitab? 

Jelaskan kepada anak-anak sewaktu Joseph Smith berumur empat belas tahun, ia 
tinggal dengan keluarganya di suatu tanah pertanian. Pada saat itu orang-orang yang 
tinggal di sana sangat tertarik kepada agama. Para pemimpin dari berbagai gereja 
mengadakan banyak pertemuan untuk menjelaskan kepercayaan mereka. Setiap 
pemimpin mengatakan bahwa gerejanya adalah satu-satunya yang benar dan 
berusaha untuk mendapatkan orang-orang untuk bergabung dengan mereka. Karena 
Joseph Smith ingin mengetahui gereja manakah yang sesungguhnya benar, ia 
menghadiri beberapa pertemuan dari berbagai agama, la mendapatkan bahwa setiap 
pemimpin mempunyai pendapat yang berbeda mengenai Allah dan tulisan suci. 

• Bagaimana pendapat anda perasaan Joseph Smith tentang segala kepercayaan 
yang berbeda ini? (Bingung). 
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Pembahasan 
tulisan suci 

Jika di dalam kelas anda ada seorang anak yang dapat membaca, bantulah ia 
membaca Joseph Smith 2:10 atau bacakanlah sendiri dengan keras. Dimulai dengan 
kalimat "Aku sering berkata kepada diriku sendiri...." 

Tekankan bahwa banyaknya pendapat dan gagasan telah membingungkan Joseph, 
la ingin tahu yang manakah di antara gereja-gereja tersebut yang benar atau apakah 
semua salah. Ibu Joseph, dua saudara laki-lakinya dan seorang kakak perempuannya 
bergabung dengan gereja Presbitarian, tetapi Joseph tidak bergabung dengan gereja 
manapun. 

Perlihatkan kepada anak-anak sebuah Alkitab dan jelaskan bahwa Joseph sering 
membaca Alkitab ini. Pada suatu hari ia membaca sebuah ayat suci yang sangat 
mengesankan baginya. 

Mintalah seorang anak membaca Yakobus 1:5 dengan keras atau bacakanlah sendiri 
dengan keras. 

• Menurut anda apa artinya kekurangan hikmat? (Pastikan anak-anak tahu bahwa 
kekurangan hikmat berarti tidak mengetahui atau mengerti sesuatu.) 

• Apakah artinya meminta kepada Allah? (Berdoa kepada Bapa Surgawi.) 

Jelaskan bahwa ayat ini berarti bahwa kita dapat berdoa kepada Bapa Surgawi dan 
meminta kepadaNya untuk membantu kita memahami dan belajar mengenai sesuatu. 

Joseph tahu bahwa ia kekurangan hikmat, la bingung, la tidak tahu gereja mana yang 
benar, sehingga ia memutuskan untuk melakukan seperti yang dikatakan Alkitab— 
berdoa kepada Bapa Surgawi. 

Kaset video atau Putarlah Penglihatan Pertama, atau ceritakan yang berikut: 
cerita tulisan suci 

Pada suatu pagi hari di musim semi, Joseph berjalan meriuju ke suatu hutan dekat 
rumahnya. Setelah melihat di sekelilingnya dan memastikan bahwa ia berada seorang 
diri di sana, Joseph berlutut untuk berdoa. 

Sewaktu ia sedang berdoa, ia melihat sebuah cahaya yang sangat terang di atas 
kepalanya. Joseph melukiskan apa yang dilihatnya, demikian itu: "Ketika cahaya itu 
berhenti di atas diriku aku melihat dua Orang, yang terang dan kemuliaannya tidak 
dapat dilukiskan, yang berdiri di atas diriku di udara" (Joseph Smith 2:17). 

Gambar dan Perlihatkan gambar 3-10, Penglihatan Pertama, 
pembahasan 

Salah satu dari orang itu memanggil Joseph dengan memanggil namanya dan, 
menunjuk kepada yang lain, katanya, "Inilah PutraKu yang Kukasihi. Dengarkanlah 
Dia!" (Joseph Smith 2:17). 

• Siapakah dua Orang tersebut? (Bapa Surgawi dan Yesus.) 

Joseph bertanya kepada Bapa Surgawi dan Yesus gereja mana yang benar dan ke 
dalam yang mana ia harus bergabung, la diberitahu bahwa ia jangan bergabung 
dengan gereja manapun karena semua gereja itu salah. Joseph memahami bahwa 
gereja Yesus yang benar sudah tidak ada lagi di bumi. 

Tempat di mana Joseph Smith melihat Bapa Surgawi dan Yesus sekarang disebut 
Hutan Suci. 

• Menurut pendapat anda bagaimana perasaan Joseph Smith setelah melihat Bapa 
Surgawi dan Yesus Kristus? 

Joseph Belajar Banyak Hal Dari Penglihatannya 

Tanyakan anak-anak apa yang dipelajari Joseph Smith dari penglihatannya. Ajukan 
pendapat berikut: 

Bacalah kembali 
ayat itu. 
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Nyanyian 

Pasal-pasal 
kepercayaan 

1. Joseph telah melihat Bapa Surgawi dan Yesus, la belajar bahwa Mereka 
mempunyai daging dan tulang. 

2. la belajar bahwa Gereja Yesus tidak ada lagi di bumi. 

3. la belajar bahwa ia tidak boleh bergabung dengan gereja-gereja manapun. 
Tekankan bahwa tidak ada gereja-gereja yang benar. (Anda dapat mengatakan 
kepada anak-anak bahwa pelajaran berikutnya akan menjelaskan bagaimana 
Joseph Smith telah membantu memulihkan Gereja Yesus yang benar ke muka 
bumi ini lagi.) 

4. la belajar bahwa Bapa Surgawi dan Yesus memperhatikan kepentingan kita dan 
menjawab doa-doa kita. 

Nyanyikan atau ucapkan lirik dari "Doa Pertama Joseph Smith." Atau anda dapat 
mengundang seorang tamu untuk menyanyikan lagu tersebut untuk anak-anak. 

Joseph Smith pernah menulis sepucuk surat kepada seseorang dan menjelaskan 
mengenai apa yang diajarkan Gereja. Bagian dari surat itu dikenal sebagai Pasal-
pasal Kepercayaan. 

Bantulah anak-anak mengulangi membaca pasal kepercayaan yang pertama, yang 
menyebutkan bahwa kita percaya kepada Bapa Surgawi, Yesus Kristus, dan Roh 
Kudus. 

Rangkuman 

Kesaksian Berikan kesaksian anda bahwa Joseph Smith melihat Bapa Surgawi dan Yesus, dan 
utarakan rasa syukur anda akan Joseph Smith. 

Bersaksilah bahwa Joseph belajar bahwa janji yang terdapat dalam Yakobus 1:5 
adalah benar. Jika kita kekurangan hikmat, kita dapat bertanya kepada Bapa Surgawi 
dan kita akan menerima jawaban. 

Bersaksilah bahwa Bapa Surgawi dan Yesus mengasihi kita semua. Mereka akan 
menolong kita menemukan jawaban terhadap pertanyaan kita sama seperti Bapa 
Surgawi dan Yesus menolong Joseph. Malaikat mungkin tidak menampakkan diri 
kepada kita; tetapi jika kita memintanya dengan sungguh-sungguh, Bapa Surgawi 
akan menjawab doa-doa kita dengan cara yang terbaik bagi kita. 

Mintalah seorang anak memberikan doa penutup. Mintalah ia untuk berterima kasih 
kepada Bapa Surgawi atas Joseph Smith dan atas penglihatannya akan Bapa 
Surgawi dan Yesus. 

Kegiatan 
Pelengkap Pilihlah dari kegiatan-kegiatan berikut ini yang terbaik bagi anak-anak anda. Anda 

dapat menggunakannya dalam pelajaran itu sendiri atau sebagai suatu rangkuman. 
Untuk petunjuk tambahan, lihat "Waktu Kelas" dalam "Bantuan Untuk Pengajar." 

1. Mintalah anak-anak menutup matanya sewaktu anda membaca lirik lagu "Hutan 
yang Suci" (Buku Nyanyian Anak-anak, him. 87). Mintalah mereka memikirkan 
pengalaman Joseph sehingga mereka dapat menggambarkan tentang hal 
tersebut. 

Hutan suci yang hijau dan segar, 
Mentari cerah bersinar, 
Saat Joseph pun berdoa, 
Saat Joseph pun berdoa, 
Di tanah mulia. 
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Pelajaran 1 

Datanglah Bapa dan Putra, 
Merekapun berbicara, 
Semua takutnya pun sirna, 
Semua takutnya pun sirna, 
la pun bersuka. 

Mintalah anak-anak menggambar Joseph Smith dalam Hutan Suci dan namai gambar 
itu dengan "Joseph Smith dalam Hutan Suci." 

2. Bacalah kembali Yakobus 1:5 dengan keras kepada anak-anak dan jelaskan 
bagaimana hal itu mengajarkan kepada kita untuk menemukan jawaban mengenai 
masalah-masalah kita. Berikan kepada anak-anak suatu situasi di mana mereka 
merasa "kekurangan hikmat" dan memerlukan untuk "bertanya kepada Allah." 
Bantulah mereka memikirkan cara Bapa Surgawi dapat menolong masalah-
masalah mereka jika mereka mau bertanya kepadaNya. Anda dapat menggunakan 
contoh situasi sebagai berikut: 

• Anda merasa sedih karena anda dan teman baik anda telah berkelahi baru-
baru ini. Anda tidak tahu bagaimana memperbaikinya. 

• Anda merasa kesepian dan takut di tempat tidur pada malam hari. 

• Ibu anda sakit dan ia nampaknya merasa sedih. Anda ingin menolongnya 
merasa senang kembali. 

Tegaskan bahwa Bapa Surgawi dan Yesus biasanya menjawab doa-doa dengan 
memberi kita suatu perasaan damai, yang akan dipelajari anak-anak pada pelajaran 
berikutnya. Anak-anak hendaknya tidak mengharapkan Bapa Surgawi dan Yesus 
untuk menampakkan diri kepada mereka dalam menjawab doa-doa mereka. 
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Pelajaran 

10 Gereja Yesus Kristus 
Telah Dipulihkan 

Tujuan Untuk menolong setiap anak memahami bahwa Gereja Yesus Kristus telah dipulihkan. 

Persiapan 1. Pelajari Amos 3:7. 

2. Jika di lingkungan anda tersedia tayangkan film Joseph Smith: The Man [Joseph 
Smith: Sosok Pribadinya] (9 menit) dalam kaset video Moments from Church 
History (531.45), perlihatkan film tersebut (9 menit). 

3. Persiapkan untuk menyanyikan atau mengucapkan lirik lagu "Imamat T'lah 
Dipulihkan" {Buku nyanyian Anak-anak, hal. 54); kata-katanya terdapat di belakang 
buku pedoman ini. 

4. Bahan yang diperlukan: 
a. Ajaran dan Perjanjian dan Alkitab. 
b. Sebuah benda atau gambar yang menarik, seperti setangkai bunga, sebuah 

kerang, atau sebuah gambar yang cantik dari perpustakaan gereja. 
c. Kapur, papan tulis, dan penghapus. 
d. Beberapa lembar kertas untuk digulung menjadi terompet. 
e. Gambar 3-10, Penglihatan Pertama (62470); Perangkat Gambar Tulisan Suci 

403); gambar 3-11, Yohanes Pembaptis Menganugerahkan Imamat Harun 
(62013); Perangkat Gambar Tulisan Suci. 407); gambar 3-12, Pemulihan Imamat 
Melkisedek (62371; Perangkat Gambar Tulisan Suci 408); gambar 3-13, 
Seorang Anak Laki-laki Dibaptiskan (62018); dan gambar 3-14, Seorang Anak 
Perempuan Ditetapkan (62020). 

5. Buatlah persiapkan yang diperlukan untuk setiap kegiatan pelengkap yang akan 
anda gunakan. 

Pengembangan 
Pelajaran yang 
Disarankan 

Kegiatan penarik 
perhatian 

Gambar dan 
pembahasan 

Mintalah seorang anak untuk memberikan doa pembuka. 

Tindak lanjuti dengan anak-anak jika anda mendorong mereka untuk melakukan tugas 
pada minggu lalu. 

Gereja Yang Benar Telah Dipulihkan 

Bacakan Wahyu 14:6-7 kepada anak-anak. Jelaskan bahwa malaikat di dalam tulisan 
suci itu adalah malaikat Moroni, yang menampakkan diri kepada Joseph Smith dan 
memberitahukan bahwa injil akan dipulihkan. Mintalah anak-anak untuk menggulung 
lembaran kertasnya menjadi "terompet." Biarkan setiap anak secara bergilir berpura-
pura menjadi malaikat yang memberitahukan bahwa Gereja telah dipulihkan. 

Perlihatkan gambar 3-13, Seorang Anak Laki-laki Dibaptiskan. 

• Apakah yang akan terjadi seandainya tidak seorangpun mau dibaptis? (Tidak 
seorang pun dapat menjadi anggota Gereja Yesus Kristus.) 

Ceritakan kepada anak-anak bahwa ketika Yesus hidup di bumi ini, ia ingin orang-
orang belajar dan mematuhi ajaran-ajaranNya. Ajaran-ajaran ini akan menolong 
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Gambar dan 
pembahasan 

Pelajaran dengan 
alat peraga 

Pembahasan 

Kaset video dan 
pembahasan 

orang-orang belajar apa yang harus mereka lakukan untuk kembali dan hidup lagi 
bersama-sama denganNya dan Bapa Surgawi. Yesus mengorganisasi GerejaNya 
untuk menolong orang-orang belajar menjalankan ajaran-ajaranNya. Setelah Yesus 
dan para RasulNya meninggal, orang-orang itu tidak menerapkan ajaran Yesus. 
Orang-orang mengubah ajaran-ajaranNya sehingga Gereja Yesus yang benar hilang. 
Yesus mengambil imamatNya dari orang-orang di bumi. Hal ini berarti bahwa orang-
orang tidak dapat lagi dibaptiskan dengan wewenang yang benar. Demikian juga, 
tanpa kuasa imamat itu, orang-orang tidak dapat menerima kuasa Roh Kudus, tidak 
dapat dikekalkan di bait suci sebagai sebuah keluarga, atau tidak dapat memiliki 
seorang nabi untuk berbicara bagi Bapa Surgawi dan Yesus Kristus di muka bumi. 

Perlihatkan gambar 3-10, Penglihatan Pertama. 

• Siapakah yang ada dalam gambar ini? (Bapa Surgawi, Yesus dan Joseph Smith.) 

• Apa yang terjadi ketika Joseph Smith berdoa untuk mengetahui gereja manakah 
yang benar? (Bapa Surgawi dan Yesus menampakkan diri kepadanya. Yesus 
mengatakan kepada Joseph Smith untuk tidak mengikuti gereja manapun karena 
tidak ada sebuah gereja pun yang benar.) 

Jelaskan kepada anak-anak bahwa gereja yang benar tidak ada di atas bumi pada 
saat itu. Yesus ingin ajaran-ajaranNya dan gerejaNya dipulihkan kembali di atas bumi 
ini. 

• Apakah artinya kata dipulihkan? (Membawa sesuatu kembali seperti semula.) 

Setelah anak-anak menjawab, berilah contoh-contoh berikut ini: 

Perlihatkan benda atau gambar yang anda bawa. Bahaslah mengapa anda berpikir 
bahwa benda ini menarik dan memiliki nilai yang berharga, dan mintalah anak-anak 
untuk membagikan perasaan mereka. Kemudian mintalah seorang anak untuk 
mengambil benda itu dan memegangnya di mana anak lain tidak dapat melihatnya. 

• Apakah anda ingin kalau kita dapat memiliki lagi benda atau gambar yang cantik 
ini di mana kita dapat melihatnya? 

Mintalah anak itu membawa kembali benda itu untuk diperlihatkan dan dipamerkan di 
kelas sekali lagi. Jelaskan bahwa benda itu telah dipulihkan ke tempat yang semula. 
Jelaskan bahwa memulihkan artinya adalah membuat sesuatu menjadi sama seperti 
semula. Ingatkan anak-anak bahwa walaupun Yesus telah mengorganisasi GerejaNya 
dengan cara yang diinginkanNya, orang-orang telah meninggalkan kebenaran-
kebenaranNya setelah Yesus dan para Rasul meninggal. Yesus ingin ajaran-
ajaranNya, GerejaNya, dan kuasaNya untuk membaptis orang-orang dipulihkan sama 
seperti ketika la berada di bumi. 

Ceritakan kepada anak-anak bahwa Bapa Surgawi dan Yesus Kristus telah memilih 
seorang pemuda yang patuh dan dapat dipercaya untuk menolongNya memulihkan 
GerejaNya. 

• Siapakah anak muda ini? (Joseph Smith.) 

Peragakan gambar Penglihatan Pertama sekali lagi, dan jelaskan bahwa kapan saja 
Gereja yang benar ada di bumi, Tuhan memilih seorang nabi untuk memimpin 
GerejaNya. Yesus memilih Joseph Smith untuk menjadi nabi moderen yang pertama. 

Jika ada, tayangkan film Joseph Smith: The Man. [Joseph Smith: Sosok Pribadinya] 

• Apakah seorang nabi itu? 

Jelaskan bahwa seorang nabi ialah seorang kepada siapa Yesus memberikan 
petunjuk-petunjuk tentang GerejaNya. 
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Bantulah seorang anak membacakan dengan keras Amos 3:7 atau anda dapat 
membacakannya sendiri. Jelaskan bahwa "menyatakan keputusanNya" berarti 
memberikan petunjuk-petunjuk kepada nabiNya melalui penglihatan, mimpi, atau 
wahyu lainnya. 

• Kepada siapakah Yesus Kristus memberikan petunjuk-petunjukNya? (Kepada nabi 
yang hidup.) 

Terangkan bahwa nabi memberitahukan orang-orang mengenai apa yang Yesus 
inginkan mereka lakukan. Nabi menolong kita untuk memilih yang benar sehingga kita 
dapat kembali tinggal bersama Bapa Surgawi dan Yesus. 

Perlihatkan sebuah kitab Ajaran dan Perjanjian. 

Jelaskan bahwa Yesus memberikan kepada Joseph Smith banyak firman yang tertulis 
dalam kitab ini. Beberapa firman itu menceritakan mengenai Gereja Yesus Kristus 
yang sejati. Melalui tulisan suci ini, kita dapat mengetahui bahwa Yesus telah 
memulihkan GerejaNya melalui Joseph Smith. 

Joseph Smith Menerima Imamat 

Jelaskan kepada anak-anak bahwa sebelum Joseph Smith dapat menolong 
memulihkan Gereja, ia harus diberi kuasa yang istimewa—hak untuk bertindak atas 
nama Yesus. 

• Apakah anda tahu nama kuasa itu? (Imamat.) 

Gambar dan cerita Ceritakan kisah berikut ini mengenai bagaimana Joseph Smith menerima Imamat. 

Joseph Smith dan rekannya Oliver Cowdery belajar tentang baptisan sewaktu 
menerjemahkan Kitab Mormon. Mereka ingin dibaptis ke dalam Gereja yang benar. 
Mereka berlutut dan berdoa kepada Bapa Surgawi. Lalu seorang utusan dari surga 
menampakkan diri kepada mereka. 

• Perlihatkan gambar 3-11, Yohanes Pembaptis Menganugerahkan Imamat Harun. 

Terangkan bahwa utusan itu adalah Yohanes Pembaptis, orang yang sama yang 
membaptis Yesus. Ketika ia menampakkan diri kepada Joseph dan Oliver, ia 
mengajarkan kepada mereka tentang baptisan, la memberi mereka kuasa untuk 
membaptiskan. Kuasa ini disebut Imamat Harun. Kemudian, Yohanes Pembaptis 
mengatakan kepada mereka untuk saling membaptis dengan cara yang sama seperti 
ketika ia membaptis Yesus. Pertama Joseph membaptis Oliver di sungai, dan 
kemudian Oliver membaptis Joseph. 

Metode baptisan yang benar ini telah dipulihkan ke muka bumi, tepat seperti yang 
telah Yesus ajarkan. 

Gambar dan Perlihatkan gambar 3-12, Pemulihan Imamat Melkisedek. 
pembahasan 

Terangkan bahwa beberapa minggu kemudian, tiga utusan surga menampakkan diri 
kepada Joseph dan Oliver. Ketiga orang ini adalah tiga rasul Yesus ketika Dia hidup 
di bumi dan namanya ialah Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka menumpangkan 
tangannya ke atas kepala Joseph dan Oliver dan memberi mereka Imamat 
Melkisedek. Imamat ini adalah imamat yang lebih tinggi dari Imamat Harun dan 
memberi manusia kuasa untuk melakukan banyak hal yang menakjubkan dalam nama 
Yesus Kristus, seperti memberi berkat untuk orang sakit, memberi berkat ayah 
kepada anak-anaknya, dan menyelenggarakan tata cara bait suci. 

Kuasa Imamat ini memperbolehkan kita untuk dibaptis dan ditetapkan menjadi 
anggota Gereja dan diberi karunia Roh Kudus. Perlihatkan lagi gambar 3-13. Seorang 
Anak Laki-laki Dibaptiskan, dan gambar 3-14, Seorang Anak Perempuan Ditetapkan. 
Kuasa ini dapat juga digunakan untuk menyembuhkan mereka yang sakit dan untuk 

Pembahasan 
tulisan suci 

Pembahasan 
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Pelajaran 1 

memeteraikan keluarga di bait suci sehingga mereka dapat bersatu sebagai keluarga 
selamanya jika mereka hidup benar. 

Nyanyian Nyanyikan atau ucapkan lirik lagu, "Imamat T'lah Dipulihkan." 

Berikan kesaksian kepada anak-anak bahwa Imamat telah ada lagi di bumi ini. Kuasa 
untuk bertindak atas nama Yesus telah dipulihkan melalui Joseph Smith. Joseph 
menggunakan kuasa ini untuk mengorganisasi Gereja Yesus yang benar. Imamat ini 
ada dalam dengan Gereja yang sejati sejak saat itu. 

• Apakah nama dari Gereja Yesus Kristus yang benar ini? (Gereja Yesus Kristus dari 
Orang-orang Suci Zaman Akhir.) 

Mintalah anak-anak mengulangi nama Gereja ini. Jelaskan bahwa Gereja itu disebut 
Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang Suci Zaman Akhir karena inilah Gereja Yesus 
Kristus yang benar yang telah dipulihkan pada zaman akhir ini. Zaman Akhir artinya 
sekarang, atau waktu di mana kita hidup sekarang. 

Pasal-pasal 
kepercayaan 

Pembahasan 
papan tulis 

Rangkuman 

Terangkan bahwa kita mempunyai hak istimewa menjadi anggota dari Gereja yang 
sama yang telah diorganisasi Yesus sewaktu la berada di muka bumi ini. Kadang-
kadang kita menyebut Gereja yang dulu diorganisasi Yesus sebagai "Gereja Asli" 
(lihat Pasal Kepercayaan 1:6). 

Bacakan pasal kepercayaan yang keenam, dan mintalah anak-anak mengulanginya 
bersama-sama dengan anda. Ajaklah mereka yang mampu untuk menghafal seluruh 
atau sebagian dari pasal kepercayaan ini. 

Mintalah anak-anak memikirkan alasan-alasan khusus mengapa mereka mau menjadi 
anggota Gereja yang benar di atas bumi ini. Tuliskan jawaban-jawaban mereka, 
seperti berikut ini, di ataspapan tulis. 

1. Untuk mematuhi Bapa Surgawi. 

2. Untuk memiliki ajaran-ajaran Yesus untuk membimbing kita. 

3. Untuk pengampunan dosa-dosa kita. 

4. Untuk menerima Karunia Roh Kudus. 

5. Untuk kembali dan hidup bersama Bapa Surgawi dan Yesus Kristus. 

6. Untuk menjadi anggota dalam kerajaan Allah di muka bumi ini. 

Kesaksian Berikan kesaksian anda kepada anak-anak mengapa anda merasa adalah suatu 
kesempatan istimewa dapat menjadi seorang anggota Gereja Yesus yang sejati. 
Jelaskan kepada anak-anak kebahagiaan yang datang melalui gereja ini ke dalam 
kehidupan anda, dan rasa syukur atas keanggotaan anda dalam Gereja ini. 

Mintalah seorang anak memberikan doa penutup. 

Kegiatan 
Pelengkap Pilihlah dari kegiatan-kegiatan berikut yang terbaik bagi anak-anak anda. Anda dapat 

menggunakannya dalam pelajaran itu sendiri atau sebagai suatu pengulangan atau 
rangkuman. Untuk petunjuk tambahan, lihat "Waktu Kelas Bersama" dalam "Bantuan 
untuk para Pengajar." 

1. Katakan kepada anak-anak bahwa sejak Gereja Yesus telah dipulihkan ke atas 
bumi, kita dapat belajar hal sama yang diajarkan Yesus ketika la berada di bumi. 
Kita semua mempunyai kesempatan istimewa untuk menjadi anggota GerejaNya. 
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Ceritakan kisah berikut ini dengan kalimat anda sendiri, atau mintalah anak-anak 
memerankannya. 

"Nama saya lla Marie Goody. Saya berumur empat belas tahun dan saya telah 
menderita polio selama sebelas tahun....Saya sekarang berada di Rumah Sakit Anak-
anak Pratama di Salt Lake City.... 

"Sepanjang ingatan saya, orangtua saya telah menanamkan ke dalam pikiran saya 
bahwa hal yang paling penting dalam kehidupan saya adalah Gereja saya dan Bapa 
Surgawi saya....Saya telah belajar untuk mengasihi Gereja [ini] dengan segenap hati 
saya.... 

"Orangtua saya mengajarkan saya mengenai pentingnya baptisan, sehingga saya 
tidak sabar menantikan saat baptisan saya. Sewaktu akhirnya saya berumur delapan 
tahun, saya berada di rumah sakit dan menurut pendapat dokter saya tidak dapat 
meninggalkan rumah sakit walaupun hanya untuk saat dibaptis. Saya merasa patah 
hati dan saya memohon kepada ayah untuk membaptis saya sementara saya masih 
berumur delapan. Tetapi kelihatannya saya harus menunggu sampai saya cukup 
sehat, dan tidak seorangpun tahu kapan hal itu akan terjadi. 

"Kemudian, [sebelum ulang tahun saya yang kesembilan], orangtua saya...dan 
beberapa sanak famili dan teman-teman datang ke rumah sakit, dan saya 
dibaptiskan...di dalam tangki air di ruang terapi. Saya ditetapkan menjadi seorang 
anggota Gereja yang saya kasihi.... 

"Sekarang, enam tahun kemudian, saya diminta untuk menulis kisah ini untuk 
diperlihatkan kepada orang lain mengenai betapa pentingnya baptisan itu bagi saya. 

"...Saya ingin...memberitahukan kepada anda semua alangkah bersyukurnya saya 
menjadi seorang anggota Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang Suci Zaman Akhir" 
(lla Marie Goodey, "Saya telah Dibaptis dalam sebuah Tangki Hubbard," Children's 
Friend, Jan. 1963, him. 30). 

2. Mintalah anak-anak menceritakan mengenai sebuah baptisan yang telah ia lihat, 
seperti baptisan kakak mereka. 

3. Mintalah anak-anak untuk menggambar dan mewarnai sesuatu yang dapat 
mengingatkan mereka tentang pemulihan Gereja, seperti gambar sebuah terompet 
untuk memberitahukan pemulihan atau gambar Joseph Smith sedang berdoa di 
hutan suci. 
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Iman Kepada Yesus Kristus 

Tujuan Menolong setiap anak memahami bahwa mengembangkan iman kepada Yesus 
Kristus merupakan asas pertama daripada Injil. 

Persiapan 1. Dengan penuh doa pelajarilah dan bersiaplah untuk menyajikan dan menerangkan 
kepada anak-anak ayat-ayat suci berikut ini: Markus 10:46-52; Matius 3:13-17; 3 
Nefi 11:8-17; dan Ajaran dan Perjanjian 76:19-23. 

2. Mintalah seseorang yang memiliki kesaksian yang kuat mengenai Yesus Kristus 
untuk mengunjungi kelas anda selama beberapa menit pada awal pelajaran untuk 
memberikan kesaksiannya dan perasaannya mengenai Juruselamat. Pastikan 
untuk mendapatkan persetujuan dari Uskup atau Presiden cabang sebelum anda 
mengundang seseorang kekelas, dan juga informasikan hal ini kepada Presiden 
Pratama anda. 

3. Ikutilah petunjuk-petunjuk di bawah ini untuk membuat sebuah bagan yang 
berjudul "Menjadi Seorang Anggota Gereja Yesus Kristus." (Sebuah contoh ada 
pada akhir pelajaran ini.) Bagan ini akan digunakan dalam empat pelajaran 
berikutnya, oleh karena itu anda mungkin ingin menempelkannya di atas kertas 
yang tebal dan mewarnainya. Buatlah bagan ini cukup besar agar mudah dilihat 
oleh semua anggota kelas anda. (Anda juga boleh menggunakan bagan ini 
sewaktu-waktu pada saat waktu bersama.) 
a. Buatlah guntingan-guntingan kata berikut ini: 

Karunia Roh Kudus 

Pembaptisan 

Iman kepada Yesus Kristus 

Pertobatan 

b. Tempelkan guntingan-guntingan kata pada anak-anak panah seperti yang 
dinyatakan dalam pelajaran ini. Pelajaran ini hanya menggunakan langkah 
"Beriman Kepada Yesus." 

4. Tuliskan di atas sebuah kertas kecil untuk masing-masing anak "Tanyakan kepada 
saya apa yang telah saya pelajari tentang menjadi seorang anggota Gereja Yesus 
Kristus" 

5. Sebelum kelas dimulai, taruhlah kitab standar agar dapat dilihat anak-anak. 

6. Bersiaplah untuk menyanyikan atau mengucapkan lirik lagu "Kurasakan Kasih 
Jurus'lamat" (Buku Nyanyian Anak-anak, him. 46); kata-katanya terdapat di 
belakang dari buku pedoman ini. 

7. Bantulah mereka yang mampu untuk menghafal sebanyak mungkin dari pasal 
kepercayaan yang keempat. 
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8. Bahan yang diperlukan: 
a. Alkitab, Kitab Mormon, Ajaran dan Perjanjian, dan Mutiara yang sangat 

berharga. 
b. Gambar 3-9, Yesus Sang Kristus (62572; Perangkat Gambar Tulisan Suci 240); 

gambar 3-16, Menyembuhkan orang buta (62145; Perangkat Gambar Tulisan 
Suci 213); gambar 3-1, Yohanes Pembaptis Membaptiskan Yesus (62133; 
Perangkat Gambar Tulisan Suci 208); gambar 3-17, Yesus Mengajar di Belahan 
Bumi sebelah Barat (62470; Perangkat Gambar Tulisan Suci 316); gambar 3-10, 
Penglihatan Pertama (62470; Perangkat Gambar Tulisan Suci 403); dan gambar 
3-18, Presiden Lorenzo Snow. 

9. Buatlah persiapkan yang diperlukan untuk setiap kegiatan pelengkap yang akan 
anda gunakan. 

Pengembangan 
Pelajaran yang 
Disarankan 

Kegiatan penarik 
perhatian 

Kesaksian tamu 

Penyajian pengajar 

Bagan 

Mintalah seorang anak untuk memberikan doa pembuka. 

Tindak lanjuti dengan anak-anak jika anda mendorong mereka melakukan sesuatu 
selama minggu lalu. 

Memahami Iman 

Perlihatkan gambar 3-9, Yesus Sang Kristus. Peragakan gambar itu selama waktu 
pelajaran. 

• Siapakah Dia? 

Perkenalkan tamu anda dan katakan kepada anak-anak bahwa anda telah 
mengundang tamu ini untuk mengungkapkan secara singkat perasaannya mengenai 
Yesus Kristus. Jelaskan bahwa sebagian dari kesaksian setiap orang meliputi 
perasaannya mengenai Yesus. Berterima kasihlah kepada tamu itu setelah ia selesai 
memberikan kesaksiannya dan persilakan tamu tersebut meninggalkan ruangan. 
Setelah tamu itu pergi, ajukan pertanyaan berikut ini: 

• Siapakah tamu kita hari ini? 

• Bagaimana anda tahu bahwa tamu kita tadi ada di sini? 

Pikirkan seorang anak atau seseorang yang lain yang tidak hadir dan ajukan 
pertanyaan berikut ini dengan menggunakan nama anak itu di tempat kosong dalam 
pertanyaan di bawah ini: 

• Apakah melihat tamu kita di kelas pada hari ini? 

• Bagaimana dapat mengetahui bahwa kita mempunyai seorang tamu 
dalam kelas kita pada hari ini? 

Bantulah anak memahami bahwa seseorang yang tidak hadir tidak dapat melihat 
tamu tersebut. Namun, jika anak-anak memberitahukan bahwa ada tamu datang, ana 
tersebut kemungkinan mempercayainya. Untuk mempercayai sesuatu yang nyata dai 
benar walaupun kita tidak melihatnya sendiri itu berarti mempunyai iman. 

Peragakan bagan "Menjadi seorang Anggota Gereja Yesus Kristus." Bacalah judul 
bagan itu bersama-sama dengan anak-anak. Mintalah anak-anak yang lebih kecil 
mengulanginya dengan keras bersama anda. 

Jelaskan bahwa memiliki iman atau mempercayai Yesus Kristus adalah langkah 
pertama untuk menjadi seorang anggota Gereja Yesus Kristus. Taruhlah guntingan 
kata yang pertama, "Iman kepada Yesus Kristus," pada anak tangga pertama dalam 
bagan itu. (Untuk anak-anak yang lebih kecil, anda boleh memperlihatkan sebuah 
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gambar Yesus dengan potongan kata itu untuk mengingatkan mereka.) Mintalah 
anak-anak yang lebih besar membaca kalimat itu bersama dengan anda. Katakan 
kepada anak-anak bahwa selama pelajaran ini mereka akan belajar tentang iman 
kepada Yesus Kristus. 

AlKitab dan Kitab Mormon Memberi Kesaksian Mengenai Yesus Kristus 

Penyajian pengajar • Walaupun kita belum pernah melihat Yesus, bagaimana kita dapat percaya atau 
beriman bahwa la hidup dan mengasihi kita? (Orang lain telah melihat Yesus dan 
dapat bercerita kepada kita.) 

Tunjukkan kitab-kitab di atas meja dan jelaskan bahwa kitab-kitab ini disebut tulisan 
suci. Tulisan suci menceritakan mengenai orang-orang yang telah melihat Yesus dan 
berbicara denganNya. 

Angkatlah Alkitab. Tegaskan bahwa sebagian dari Alkitab menceritakan mengenai 
masa di mana Yesus hidup di bumi, memberikan ajaran-ajaranNya k'epada orang-
orang, dan mengorganisasi GerejaNya. Alkitab menceritakan mengenai orang-orang 
yang telah melihat dan mengenal Yesus dan tentang cara la menolong orang banyak. 

Gambar dan cerita Pelihatkan gambar 3-16, Menyembuhkan Orang Buta. Ceritakan kepada anak-anak 
tulisan suci kisah Bartimeus, orang buta yang hidup selama masa Yesus (lihat Markus 10:46-52). 

Jelaskan bahwa ketika Bartimeus mendengar bahwa Yesus telah datang, ia berseru 
memanggil Yesus untuk berbelas kasih kepadanya. Banyak orang menyuruh 
Bartimeus untuk tidak mengganggu Yesus dan untuk diam. Tetapi Yesus mendengar 
Bartimeus dan meminta untuk membawa Bartimeus kepadaNya. Bartimeus memohon 
kepada Yesus untuk menyembuhkannya supaya ia dapat melihat. 

Mintalah anak-anak mendengarkan sewaktu anda membaca Markus 10:52 untuk 
mengetahui apa yang terjadi kepada Bartimeus. 

• Apa yang terjadi kepada Bartimeus? (Yesus menyembuhkannya. Bartimeus dapat 
melihat.) 

Yesus berkata Bartimeus sembuh karena ia beriman. Bartimeus percaya bahwa Yesus 
dapat menyembuhkannya. 

• Kisah Bartimeus membantu kita mengenal apa tentang Yesus? (Yesus mengasihi 
kita dan akan membantu kita apabila kita beriman kepadaNya.) 

Gambar dan 
pembahasan cerita Letakkan gambar 3-1, Yohanes Pembaptis Membaptis Yesus, menutupi gambar 
tulisan suci Bartimeus. 

• Apa yang terjadi dalam gambar ini? (Yohanes Pembaptis sedang membaptis 
Yesus.) 

Bacalah Matius 3:17. 

• Ketika Yesus dibaptis, siapakah yang berbicara dari surga dan mengatakan, 
"Inilah PutraKu yang kukasihi, Kepada-Nyalah Aku berkenan"? (Bapa Surgawi.) 

• Apa yang kita pelajari mengenai Yesus dari apa yang dikatakan Bapa Surgawi? 
(Yesus adalah putraNya.) 

Jelaskan bahwa Bapa Surgawi sedang bersaksi bahwa Yesus adalah PutraNya. 

Angkatlah kitab Mormon. Jelaskan bahwa dalam kitab suci yang disebut Kitab 
Mormon, kita dapat membaca tentang kelompok besar bangsa Nefi yang tinggal di 
Amerika yang telah melihat Yesus dan telah mendengarNya berbicara setelah la 
dibangkitkan dari kematian. 

31 



Bacalah 3 Nefi 11:8, Letakkan gambar 3-17, Yesus Mengajar di Bumi belahan Barat, 
menutupi gambar Baptisan Yesus. Baca 3 Nefi 11:9-10. Terangkan bahwa Yesus 
mengatakan kepada orang-orang bahwa la adalah Yesus, Juruselamat yang 
dikatakan para nabi akan datang. 

Bantulah anak-anak memahami betapa bahagianya bangsa Nefi mengetahui bahwa 
Yesus telah datang seperti yang la telah katakan. Yesus meminta kepada orang-
orang untuk menyentuh tanganNya dan kakiNya agar mereka tahu bahwa la telah 
mati dan telah dibangkitkan. 

• Apa yang dapat kita pelajari mengenai Yesus dari kehadiranNya ditengah bangsa 
Nefi? (la telah mati dan telah dibangkitkan, la hidup.) 

Para Nabi Moderen Memberi Kesaksian Tentang Yesus 

Angkatlah kitab Mutiara yang sangat Berharga. Jelaskan bahwa catatan mengenai 
penglihatan pertama Joseph Smith tertulis di dalam buku ini. Mintalah anak-anak 
menceritakan sebanyak yang mereka ketahui tentang penglihatan pertama Joseph. 
(Bersiaplah untuk menjelaskan kisah penglihatan pertama jika anak-anak tidak 
mengetahuinya; lihat Joseph Smith 2:7-19.) 

Letakkan gambar 3-10, Penglihatan Pertama menutupi gambar sebelumnya. Tekankan 
bahwa Joseph Smith melihat Yesus beratus-ratus tahun setelah Yesus dibangkitkan. 

Gambar dan cerita Perlihatkan gambar 3-18, Presiden Lorenzo Snow. Jelaskan bahwa ketika ia menjadi 
Presiden Gereja, la telah mendapat kunjungan pribadi dari Yesus Kristus di bait suci 
Salt Lake. 

Pada suatu hari Presiden Lorenzo Snow sedang berjalan di dalam bait suci bersama 
cucu perempuannya, la menceritakan kepadanya mengenai pengalamannya, la 
mengatakan yang berikut ini tentang pembicaraan mereka: 

"Setelah kami meninggalkan ruanganNya dan ketika berada di lorong yang besar, 
menuju ke ruang selestial, saya sedang berjalan beberapa langkah di muka kakek 
ketika kakek meminta saya berhenti dan mengatakan, "Tunggu sebentar, Alie, Saya 
akan mengatakan sesuatu kepadamu. Tepat di sinilah Tuhan Yesus Kristus telah 
menampakkan diri kepada saya pada saat kematian Presiden Woodruff....' 

"Kemudian kakek maju selangkah mendekati lalu mengulurkan tangan kirinya dan 
berkata, "la berdiri tepat di sini, kira-kira tiga kaki dari lantai ini. Tampaknya la seolah 
berdiri di atas sebuah altar yang terbuat dari emas padat.' 

"Kakek mengatakan kepada saya betapa mulianya Juruselamat itu dan 
menggambarkan tanganNya, kakiNya, wajahNya, dan jubah putihNya yang indah, 
yang semuanya merupakan suatu cerminan kemuliaan yang bersih dan cemerlang 
sehingga kakek hampir tidak dapat memandangNya. 

"Kemudian kakek melangkah lagi mendekati saya dan meletakkan tangan kanannya 
ke atas kepala saya dan berkata: 'Wah, cucu, saya ingin kamu mengingat bahwa 
inilah kesaksian kakekmu, bahwa ia menyatakan kepadamu dengan bibirnya sendiri 
bahwa ia sungguh-sungguh telah melihat Juruselamat di Bait Suci ini, dan berbicara 
denganNya dengan berhadapan muka"' (Alie Young Pond, dikutip oleh Ivan J. 
Barrett, dalam judul "He Lives! For We Saw Him," Ensign Aug. 1975, him.20; juga 
dalam tulisan Le Roi C.Snow "Remarkable Manifestation to Lorenzo Snow," dalam 
Church News, 2 Apr. 1938, him. 8). 

• Kesaksian Presiden Snow menolong anda mengetahui apa mengenai Yesus? (la 
hidup, la memiliki tubuh jasmani, dan la berbicara kepada orang-orang pada 
masa kita.) 

Gambar dan 
pembahasan 
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Kita Dapat Beriman Kepada Yesus Kristus 

Pembahasan Ajukan pertanyaan berikut ini kepada beberapa anak: 

• Pernahkah anda melihat Yesus? 

• Bagaimana anda tahu bahwa Yesus itu ada dan hidup? Biarkan anak-anak 
mengutarakan iman mereka kepada Yesus sebagai hasil dari ajaran-ajaran para 
orangtua mereka, pengajar pratama mereka, dan tulisan-suci. 

Bantulah anak-anak memahami bahwa kita dapat beriman bahwa Yesus hidup dan 
mengasihi kita karena tulisan suci dan kesaksian dari orang-orang yang benar. 
Melalui kesaksian orang lain, kita mengetahui bahwa— 

1. Yesus adalah Putra Allah. 

2. Yesus mengasihi kita dan ingin menolong kita. 

3. Yesus ingin kita beriman kepadaNya. 

4. Yesus telah dibangkitkan dan hidup kembali. 

5. Yesus mempunyai tubuh jasmani dan berbicara kepada orang-orang. 

Ingatkan anak-anak bahwa memiliki iman kepada Yesus Kristus adalah langkah 
pertama dalam menjadi anggota dari Gereja yang benar. 

Nyanyian Nyanyikan atau ucapkan lirik lagu, "Kurasakan Kasih Jurus'lamat." 

Rangkuman 

Kesaksian pengajar Anda dapat memilih satu dari beberapa gambar yang digunakan dalam pelajaran ini 
dan secara singkat memberitahu tentang iman anda kepada Yesus karena kesaksian 
atau pengalaman yang terdapat dalam gambar tersebut. 

Sebagai contoh, perlihatkan gambar 3:17, Yesus Mengajar di Belahan Bumi Barat. 
Jelaskan bahwa karena Yesus menampakkan diri kepada bangsa Nefi setelah la 
dibangkitkan dan membiarkan orang-orang meraba tangan dan KakiNya, anda tahu 
bahwa la mengasihi semua orang. 

Bawa Pulang Berikan setiap anak selembar kertas yang bertuliskan "Tanyakan kepada saya apa 
yang telah saya pelajari tentang menjadi seorang anggota Gereja Yesus Kristus". 
Anjurkanlah mereka untuk memberikan lembar kertas tersebut kepada para orang tua 
mereka dan membagikan apa yang mereka ketahui mengenai beriman kepada Yesus 
Kristus dengan keluarga mereka. 

Mintalah anak-anak mengulang kembali yang berikut ini: "Kami percaya kepada Allah, 
Bapa yang kekal, serta putraNya, Yesus Kristus" (Pasal Kepercayaan 1:1). Kemudian 
bantulah mereka yang mampu untuk menghafal sebanyak mungkin dari pasal 
kepercayaan yang keempat. 

Mintalah seorang anak memberikan doa penutup. 

Kegiatan 
Pelengkap Pilihlah dari kegiatan-kegiatan berikut yang terbaik bagi anak-anak anda. Anda dapat 

menggunakannya dalam pelajaran itu sendiri atau sebagai suatu pengulangan atau 
rangkuman. Untuk petunjuk tambahan, lihat "Waktu Kelas" di dalam "Bantuan untuk 
Pengajar." 

1. Angkatlah kitab Ajaran Perjanjian. Jelaskan bahwa kitab ini menceritakan 
mengenai waktu lain ketika Joseph melihat Yesus. Sewaktu Joseph dan Sidney 
Rigdon sedang mempelajari dan memikirkan tentang Yesus dan ajaran-ajaranNya, 
Yesus menampakkan diri kepada mereka. 
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Mintalah anak-anak mendengarkan sewaktu anda membaca kesaksian Joseph Smith. 
Bacalah Ajaran dan Perjanjian 76:22 dan kalimat "karena kami melihat Dia" dari ayat 23. 

• Apa yang dapat anda pelajari mengenai Yesus dari kesaksian Joseph Smith? 
(Bahwa Yesus hidup.) 

Jelaskan bahwa membaca dari tulisan suci dan belajar tentang orang-orang yang 
telah melihat Yesus dapat menolong kita untuk mempunyai iman kepada Yesus. 
Meskipun kita belum pernah melihat Yesus dengan mata kita sendiri, kita dapat 
beriman bahwa la hidup dan mengasihi kita karena kesaksian dari orang-orang yang 
telah melihat Dia dan telah memberitahu kita mengenai Dia di dalam tulisan-tulisan 
suci. Kita dapat tahu dalam hati kita bahwa Yesus adalah Juruselamat kita bila kita 
bertanya kepada Bapa Surgawi dalam doa-doa kita. 

2. Tanyakan apakah ada anak yang ingin mengatakan perasaan mereka mengenai 
Yesus. Mereka dapat memilih sebuah gambar dan mengatakan bagaimana 
gambar yang terlihat di gambar ini telah memperkuat iman mereka. Setiap gambar 
dapat digunakan lebih dari sekali. 

Setelah masing-masing anak menggunakan kesempatan untuk membagi perasaannya 
mengenai Yesus, jelaskan bahwa mereka sekarang sedang membuat sebuah langkah 
yang penting dalam mempersiapkan diri untuk baptisan. 

• Apa langkah itu? (Mengembangkan iman kepada Yesus Kristus.) 

Tunjuklah bagan dan mintalah anak-anak membaca atau mengulangi membaca 
bersama anda kalimat "Iman Kepada Yesus Kristus.' 

3. Mintalah anak-anak menggambarkan sebuah gambar dari salah satu cerita tulisan 
suci yang sudah dipelajarinya hari ini. 

Karunia Roh Kudus Iman Kepada Yesus Kristus 

Pembaptisan Pertobatan 
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Gereja Yesus Kristus Memiliki 
Nabi untuk Mengajar Kita 
Tujuan Menolong anak-anak memahami pentingnya mendengarkan dan mematuhi ajaran-

ajaran para nabi. 

Persiapan 1. Dengan penuh doa pelajarilah Lukas 1:70. 

2. Mintalah seorang pemegang imamat Melkisedek dari lingkungan atau cabang 
anda untuk datang ke kelas anda dan beritahukan anak-anak bahwa ia sedang 
berpura-pura menjadi Raja Benyamin. (la dapat mengenakan mantel atau pakaian 
yang agak mirip pakaian seorang raja.) Mintalah dia memperkenalkan dirinya 
sebagai Raja Benyamin. Mintalah dia menjelaskan kepada anak-anak bahwa ia 
adalah seorang raja yang benar yang telah bekerja sendiri untuk menyokong 
hidupnya sehingga ia tidak membebani rakyatnya. Mintalah dia menjelaskan 
secara singkat bahwa dia telah menyuruh sebuah menara didirikan dan bahwa 
orang-orang yang dari jauh dan dekat datang untuk mendengarkan pesannya. 
Mintalah ia mengajarkan kepada anak-anak secara singkat salah satu asas yang 
telah diajarkan oleh Raja Benyamin (lihat Mosia 2-5). 

3. Tulislah setiap ajaran berikut dari para nabi dan presiden Gereja di atas kertas 
terpisah atau persiapkan gambar yang menunjukkan setiap ajaran tersebut. 
Masukkan kertas tersebut ke dalam sebuah wadah (atau letakkan gambar itu 
tertelungkup di atas meja). Tambahkan lebih banyak ajaran jika diperlukan 
sehingga setiap anak dapat memperoleh gilirannya. 

"Adakan Malam Keluarga." 
"Pelajarilah Tulisan Suci." 
"Pergilah Ke gereja setiap Minggu." 
"Berdoalah setiap hari." 
"Janganlah mengambil milik orang lain." 
"Hormatilah orangtuamu dengan menolong mereka di rumah." 
"Bayarlah Persepuluhan." 
"Saling mengasihi." 

4. Peragakan sebuah majalah Gereja yang berisikan pesan nabi di atas meja atau di 
mana saja di depan kelas. Sebelum kelas dimulai, sembunyikan lembar-lembar 
kertas yang telah ditulisi petunjuk-petunjuk di sekitar kelas, seperti di bawah kursi, 
di jendela, dan di belakang papan tulis. Setiap petunjuk hendaknya menunjukkan 
kepada anak-anak di mana harus mencari petunjuk berikutnya. Petunjuk terakhir 
hendaknya mengarah ke majalah yang diperagakan, Dalam Majalah, tandai atau 
garis bawahi pesan singkat dari nabi yang dapat dipahami oleh anak-anak. 

5. Bahan-bahan yang diperlukan: 
a. Alkitab. 
b. Gambar nabi yang hidup. 
c. Gambar 3-19, Presiden David O.Mckay. 

6. Buatlah persiapan yang diperlukan untuk setiap kegiatan pelengkap yang akan 
anda gunakan. 
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Pengembangan 
Pelajaran yang 
Disarankan 

Kegiatan penarik 
perhatian 

Pembahasan cerita 
ulisan suci 

Mintalah seorang anak untuk memberikan doa pembuka. 

Tindak lanjuti dengan anak-anak jika anda mendorong mereka untuk melakukan 
sesuatu selama minggu lalu. 

Gereja Yesus Kristus Dipimpin oleh seorang Nabi 

Katakan kepada anak-anak bahwa hari ini mereka mendapat seorang tamu yang 
istimewa. Mintalah mereka mendengarkan dengan tekun kepada pesannya karena ia 
akan menceritakan kepada mereka mengenai seorang raja dan nabi yang saleh. 
Setelah tamu anda selesai, mintalah anak-anak untuk menyalami dia dan 
mengucapkan terima kasih atas kedatangannya. 

Mintalah anak-anak mendengarkan sebuah ayat suci dan melihat apakah mereka 
dapat belajar sesuatu mengenai para nabi. Baca Lukas 1:70. Bantulah mereka 
mengerti bahwa kadang-kadang Tuhan mengajarkan kita dengan mengatakan 
kepada para nabiNya apa yang perlu kita ketahui, dan Gereja selalu mempunyai 
seorang nabi untuk memimpin GerejaNya. 

• Siapakah nabi pertama di bumi? (Adam.) 

• Siapakah nabi pertama pada zaman Akhir ini? (Joseph Smith.) 

• Siapakah nabi kita dan Presiden Gereja kita sekarang? (Perlihatkan gambarnya 
dan mintalah anak-anak mencoba menyebut namanya.) 

• Siapakah nabi yang anda ketahui di dalam Alkitab dan Kitab Mormon? 

• Dapatkah setiap orang memilih untuk menjadi seorang nabi? (lihat Yohanes 15:16.) 

Jelaskan bahwa tidak setiap orang dipanggil untuk menjadi nabi. Yesus Kristus 
sendiri memilih siapa yang akan menjadi nabiNya. Ketika Yesus memilih seorang 
nabi, la memberikannya semua kekuasaan yang akan ia perlukan untuk memimpin 
Gereja. Nabi ini adalah juga presiden Gereja. 

Bapa Surgawi Telah Memberikan kepada Kita Para Nabi untuk Memimpin dan 
Memberkati Kita 

Kegiatan Mintalah anak-anak untuk mendengarkan dengan cermat pada pernyataan berikut ini. 
Jika mereka setuju dengan pernyataan ini, mereka hendaknya berdiri. Jika mereka 
tidak setuju, mereka harus duduk. Ambillah waktu untuk menjelaskan setiap 
pernyataan kepada anak-anak yang tidak mengerti. (Karena semua jawaban 
pernyataan berikut ini "setuju", mintalah anak-anak duduk setelah setiap pernyataan. 
Kegiatan ini dibuat untuk memberikan pergerakan dan kegiatan otot besar pada 
anak-anak dalam kelas.) 

1. Kita menerima pesan dari nabi kita pada waktu konferensi umum. (Setuju. Jelaskan 
bahwa para penasihat nabi dan keduabelas rasul juga adalah nabi.) 

2. Nabi kita tidak akan mengatakan kepada kita hal yang salah untuk dilakukan 
(Setuju. Jelaskan bahwa kita percaya bahwa apa yang dikatakan nabi kepada kita 
selalu merupakan hal yang benar.) 

3. Presiden (nama nabi yang sekarang) adalah seorang nabi dan Presiden Gereja. 
(Setuju.) 

4. Nabi kita mengatakan kepada kita hal-hal yang Bapa Surgawi dan Yesus Kristus 
inginkan kita lakukan sehingga kita akan menjadi bahagia dan dapat tinggal 
bersama mereka kembali. (Setuju.) 
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Penyajian pengajar Jelaskan bahwa nabi memberi pesan-pesan kepada kita dalam majalah Gereja, 
berceramah dalam pertemuan, memimpin dan mengajar para pemimpin lainnya 
dalam Gereja. 

Jelaskan bahwa Yesus Kristus adalah nabi terbesar yang pernah hidup di bumi. la 
mengajarkan injil dan melakukan banyak mukjijat. 

Gambar dan cerita Ceritakan kepada anak-anak bahwa anda akan menceritakan sebuah kisah 
mengenai Presiden David O.McKay, salah seorang nabi zaman akhir. Jelaskan bahwa 
para nabi zaman akhir adalah nabi yang hidup sejak zaman Joseph Smith, atau dekat 
zaman kita. Perlihatkan gambar 3-19, Presiden David O.McKay, selagi anda 
mengisahkan ceritera yang berikut ini. 

Sewaktu Presiden David O.McKay seorang nabi, ia mengadakan perjalanan ke 
banyak bagian dunia untuk bertemu dengan para anggota Gereja. Pernah ketika ia 
berada di Jerman, ia mendengar tentang seorang ibu yang menderita kelumpuhan (ia 
tidak dapat menggerakkan bagian-bagian badannya) dan tidak dapat datang ke 
konferensi untuk mendengarkan dia berceramah. 

Ibu ini mempunyai dua orang anak, dan ia ingin mereka pergi ke konferensi dan 
melihat dan mendengar nabi yang hidup. Dengan iman yang besar dia berkata, 
"Saya tahu kalau saya menyuruh anak-anak saya bersalaman dengan Presiden 
McKay, dan kemudian mereka pulang ke rumah dan memegang tangan saya—jika 
saya dapat memegang tangan mungil mereka—saya tahu bahwa saya akan 
membaik." 

Rencana dibuat agar kedua anak kecil ini dapat datang ke konferensi. Anak-anak ini 
sangat gembira dan senang sewaktu melakukan perjalanan menemui nabi. 

Pada akhir konferensi, Presiden McKay menyalami tangan banyak orang yang berada 
di sana. la tahu bahwa kedua anak itu datang, dan ketika ia melihat mereka, ia 
menyalami mereka dan berkata, "Maukah anda membawa saputangan ini untuk ibu 
anda beserta berkat saya?" 

Anak-anak itu membawa saputangan itu pulang untuk ibu mereka. Ibu itu sangat 
bahagia dan berterima kasih kepada Tuhan setiap hari karena saputangan dan berkat 
yang Presiden McKay kirimkan kepadanya melalui kedua anaknya. Segera setelah 
anak-anak pulang, dia mulai membaik, dan ia tak lama kemudian dapat 
menggerakkan tubuhnya dan mengurus anak-anaknya. (Lihat Cherished Experience 
From the Writings of Presiden David O.McKay, Comp. Clare Middlemiss [Salt Lake 
City, Deseret Book Co.,1955], him. 149-51.) 

Kita Dapat Mengikuti Nabi 

Berburu harta karun Buatlah suatu permainan yang sederhana untuk berburu harta karun. Mulailah dengan 
mengatakan: "Di suatu tempat di ruangan ini ada sebuah pesan dari seorang nabi 
Gereja untuk para anggota di kelas ini. Coba lihat apakah kalian dapat 
menemukannya." Kemudian ceritakan kepada anak-anak petunjuk yang pertama. 
Sewaktu masing-masing petunjuk itu ditemukan, bacalah petunjuk itu dengan keras 
atau mintalah seorang anak yang dapat membaca untuk membacanya. Petunjuk 
terakhir dapat berbunyi demikian, "Tertulis di atas kertas. Ada bersama halaman yang 
lain. Memiliki sampul yang berwarna." Ketika anak-anak menemukan majalah, bacalah 
atau mintalah seorang anak membaca pesan nabi yang telah ditandai di dalam 
majalah itu. Kemudian jelaskan betapa perkataan dari seorang nabi itu merupakan 
harta karun. Nabi dapat mengatakan kepada kita cara hidup sehingga kita dapat 
kembali kepada Bapa Surgawi. 
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Rangkuman Berikan kesaksian anda mengenai berkat yang anda terima melalui mempelajari 
ajaran-ajaran para nabi dalam tulisan suci dan mematuhi nabi yang hidup. Anda 
mungkin ingin membagikan sebuah pengalaman pribadi bagaimana sebuah ajaran 
dari seorang nabi telah mempengaruhi kehidupan anda. 

Mintalah seorang anak memberikan doa penutup. 

Kegiatan 
Pelengkap Pilihlah dari kegiatan-kegiatan berikut yang terbaik bagi anak-anak anda. Anda dapat 

menggunakannya dalam pelajaran itu sendiri atau sebagai suatu pengulangan atau 
rangkuman. Untuk petunjuk tambahan, lihat "Waktu Kelas" dalam "Bantuan untuk 
Pengajar." 

1. Mintalah anak-anak berbaris dan berjalan mengelilingi ruangan dengan tenang 
sambil mengucapkan atau menyanyi kata-kata lagu "Patuhi Nabi" (Buku Nyanyian 
Anak-anak, hal. 68). Setelah selesai dengan referensi setiap bait, anak yang 
berada di depan hendaknya menceritakan bagaimana ia akan mengikuti ajaran-
ajaran nabi dan kemudian pergi ke baris terakhir. Pastikan setiap anak mendapat 
giliran untuk berada di depan. 

Patuhi nabi, patuhi nabi. 
Patuhi nabi, jangan sesat 
Patuhi nabi, patuhi nabi. 
Patuhi nabi, kar'na dia tahu, ta'u jalanNya. • 

2. Jelaskan bahwa kalau kita mengikuti nabi dengan melakukan apa yang ia minta 
kita lakukan, kita akan diberkati dan dapat kembali hidup dengan Bapa Surgawi 
dan Yesus Kristus. Berikan selembar gambar teka-teki jalan berliku (terdapat pada 
halaman berikutnya) kepada masing-masing anak dan mintalah mereka mewarnai 
jalan yang benar untuk kembali kepada Bapa Surgawi dan Yesus. Anak-anak yang 
tidak dapat membaca mungkin memerlukan bantuan. 

3. Bagikan keterangan dan kisah mengenai nabi yang sekarang ketika anda 
memperlihatkan gambarnya. 

4. Bantulah anak-anak mempelajari sebanyak mungkin dari pasal kepercayaan 
kelima. 
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Mematuhi 
perintah-perintah 

Bersikap jujur 

Menjadi seorang misi 

Membayar ( 
persepuluhan anda 

Mempelajari tulisan suci 

Menghormati 
ayah dan ibu 

Menghadiri gereja 

Berdoa 
setiap hari 

Mengatakan yang benar Saling Mengasihi 



Pelajaran 10 Berkat dan Tatacara 
Keimamatan 

Tujuan Menolong setiap anak memahami pentingnya berkat dan tatacara-tatacara 
keimamatan 

persiapan 1. Dengar penuh doa pelajarilah Yakobus 5:14-15 dan Ajaran Perjanjian 42:44, 48-52. 
Walaupun ayat suci ini tidak digunakan dalam pelajaran, namun ayat-ayat suci ini 
akan memberi anda dasar tulisan suci untuk mengajarkan asas-asas ini. 

2. Persiapkan kincir angin kertas untuk digunakan dalam kegiatan penarik perhatian. 
Untuk membuat sebuah kincir angin kertas, persiapkan selembar kertas segi 
empat seperti yang terlihat di bawah ini. Guntinglah garis titik-titik, dan lipat ujung 
secara berselang-seling ke arah tengah. Kemudian taruhlah paku pines di tengah-
tengahnya, dan tekankan paku pines itu ke dalam pensil atau lidi. 

3. Bersiaplah untuk membantu anak-anak menyanyikan atau mengucapkan lirik 
nyanyian "Imamat T'lah Dipulihkan" (Buku Nyanyian Anak-anak, hal. 54.) Kata-
katanya terdapat di belakang buku pedoman ini. 

4. Jika anda dapat, persiapkan selembar surat berikut ini untuk setiap anak untuk 
dibawa pulang. Mintalah atau bantulah setiap anak mengisi kolom yang kosong 
yang tepat untuk anak tersebut (seperti "Ibu dan Ayah"). Jadilah sensitif kepada 
anak-anak yang tidak mempunyai kedua orangtua di rumah. 

Yth.  

Apakah saya pernah menerima berkat Imamat? Beritahukan kepada saya 
mengenai hal itu. 

Hormat saya, 

5. Bahan yang diperlukan: 
a. Satu botol minyak pentahbisan. 
b. Krayon atau pensil untuk anak-anak untuk menandatangani surat. 
c. Gambar 3-11, Yohanes Pembaptis Menganugerahkan Imamat Harun (62013; 

Perangkat Gambar Tulisan Suci 407); gambar 3-12, Pemulihan Imamat 
Melkisedek (62371; Perangkat Gambar Tulisan Suci 408); gambar 3-20, Ayah 
Bersiap Memberkati Anaknya yang Sakit; gambar 3-21, Ayah Memberkati 
Bayinya. 

6. Buatlah persiapan yang diperlukan untuk setiap kegiatan pelengkap yang akan 
anda gunakan. 
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Mengembangkan 
Pelajaran yang 
Disarankan Mintalah seorang anak untuk memberikan doa pembuka. 

Tindak lanjuti dengan anak-anak jika anda mendorong mereka untuk melakukan 
sesuatu selama minggu lalu. 

Tatacara-tatacara Keimamatan Telah Dipulihkan 

Kegiatan penarik Perlihatkan kepada anak-anak kincir angin kertas yang telah anda buat. (Anda dapat 
perhatian membuat kincir angin itu di kelas untuk memperlihatkan kepada mereka cara 

membuatnya jika anda merasa itu cocok untuk kelas anda). Mintalah seorang anak 
datang ke depan kelas dan meniup kincir angin itu secara bergilir. 

• Apakah yang membuat kincir angin itu berputar? (Kekuatan angin). 

• Apakah yang terjadi jika tidak ada angin? 

Jelaskan bahwa angin dapat menjadi suatu tenaga yang sangat kuat. Angin dapat 
mendorong air naik dari tanah, atau angin dapat memberi kekuatan untuk mesin yang 
besar. Katakan kepada anak-anak bahwa sekarang mereka akan belajar mengenai 
sebuah tenaga yang lebih kuat dari pada angin. Ingatkan mereka pada pelajaran 
mereka beberapa waktu lalu mengenai pemulihan Gereja Yesus Kristus yang sejati 
(lihat pelajaran 6). Alasan yang paling penting dari pemulihan injil adalah untuk 
memulihkan imamat ke atas bumi. 

• Mengapa imamat itu begitu penting? (Bantulah anak-anak memahami bahwa 
imamat adalah kekuatan untuk bertindak bagi Bapa Surgawi dan Yesus Kristus.) 

• Apakah artinya bertindak atas nama Bapa Surgawi dan Yesus Kristus? (Melakukan 
hal-hal yang akan mereka lakukan.) 

• Hal-hal baik apa sajakah yang telah dilakukan Yesus di bumi? (la telah dibaptis, 
menyembuhkan orang sakit, menjadikan orang buta melihat, memberkati anak-
anak, mempersiapkan sakramen untuk pertama kalinya, dan sebagainya.) 

• Apakah hal-hal ini dapat dilakukan sekarang? (Ya, dapat dan sedang dilaksanakan 
sekarang. Bantulah anak-anak memahami bahwa hal seperti itu hanya dapat 
dilaksanakan melalui penggunaan imamat secara benar dan melalui iman kita.) 

• Lalu apakah imamat itu? Apa yang dapat dilakukan oleh seseorang yang sungguh-
sungguh menghormati imamatnya? (Jelaskan kepada anak-anak bahwa kita perlu 
untuk menerima beberapa tatacara untuk kembali ke Bapa Surgawi kita. Tatacara-
tatacara tersebut dapat dilakukan hanya dengan wewenang dan kuasa dari 
imamat.) 

• Apa sajakah tatacara-tatacara keimamatan itu? (Sakramen, pembaptisan, 
penetapan, pentahbisan kepada imamat, pemeteraian di dalam bait suci, dan 
sebagainya. Jika perlu, berikan petunjuk seperti, "Apa yang dapat terjadi jika anda 
berusia delapan tahun?") 

Tatacara-tatacara lain memberikan kita berkat-berkat untuk menolong kita selama 
kehidupan ini. 

• Berkat apa sajakah yang dapat kita terima dari mereka yang memegang imamat? 
(Jawaban dapat mencakup pemberian berkat kepada orang sakit, berkat bapa, 
dan pemberian nama dan pemberkatan bayi. Anda mungkin perlu untuk 
memberikan petunjuk.) 

Jelaskan bahwa tatacara-tatacara dan berkat-berkat ini tersedia bagi kita melalui iman 
kita, doa-doa, dan kuasa imamat yang tepat. 
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Gambar Perlihatkan gambar 3-11, Yohanes Pembaptis Menganugerahkan Imamat Harun, dan 
gambar 3-12, Pemulihan Imamat Melkisedek. Ucapkan rasa terima kasih kepada 
Bapa Surgawi dan Yesus Kristus karena berkat-berkat ini dipulihkan melalui Nabi 
Joseph Smith. Katakan kepada anak-anak bahwa mereka akan mempelajari lebih 
banyak lagi pelajaran-pelajaran mengenai pembaptisan, penetapan, sakramen dan 
bait suci tahun ini. Yakinkan anak-anak bahwa Bapa Surgawi telah memiliki rencana 
bagi mereka untuk menjadi sebuah keluarga kekal yang penuh kasih, dan melalui 
tatacara ini mereka dapat kembali kepadaNya. 

Imamat dapat Memberkati setiap Orang 

Pembahasan • Pernahkah ayah anda atau pemegang imamat lain meletakkan tangannya ke atas 
kepala anda dan memberi anda sebuah berkat? (Anjurkan anak-anak untuk 
membagikan pengalaman mereka. Carilah tahu siapakah yang memberi mereka 
berkat dan untuk apakah berkat itu.) 

Bahaslah bersama anak-anak beberapa hal berikut mengenai berkat-berkat: 

1. Sebuah berkat diberikan oleh seseorang yang mengemban Imamat Melkisedek. 
Seseorang yang memegang imamat memiliki kuasa untuk bertindak atas nama 
Yesus Kristus. Orang ini mungkin saja ayah anda, saudara laki-laki anda, kakek 
anda, uskup anda atau presiden cabang anda, para misionari, pengajar ke rumah 
anda, atau seorang yang penyandang Imamat Melkisedek yang layak. 

2. Semua berkat yang diberikan melalui wewenang keimamatan ialah untuk menolong 
kita. 

3. Ada berbagai macam berkat yang berbeda. 

Katakan kepada anak-anak bahwa berikutnya mereka akan belajar mengenai dua 
macam berkat imamat yang istimewa. 

Para Pemegang Imamat dapat Memberkati dan Memberi Nama Bayi 

Gambar Peragakan gambar 3-21, Ayah Memberkati Bayinya. 

• Apa yang sedang terjadi dalam gambar ini? (Seorang bayi sedang diberkati dan 
diberi sebuah nama.) 

Mintalah anak-anak untuk memikirkan terakhir kalinya mereka melihat seorang bayi 
diberkati. 

• Bagaimana perasaan anda ketika bayi itu sedang diberkati? (Anjurkan anak-anak 
untuk membagikan perasaan dan pengalaman mereka.) 

Para Pemegang Imamat dapat Mengurapi Orang Sakit 

Pasal kepercayaan Ceritakan kepada anak-anak bahwa sebagai anggota Gereja Yesus Kristus dari 
Orang-orang Suci Zaman Akhir, kita percaya akan jenis pemberkatan yang lain yang 
disebut pengurapan orang sakit. Jelaskan bahwa mengurapi berarti pula memberi 
berkat. Bacalah dengan keras pasal kepercayaan yang ketujuh dan bantulah anak-
anak mengulangi ayat ini "Kami percaya akan karunia penyembuhan." Ingatkan anak-
anak bahwa penyembuhan dapat terjadi sesudah suatu pemberkatan jika 
penyembuhan itu keinginan dari Bapa Surgawi. 

Gambar Peragakan gambar 3-20. Ayah Bersiap Memberkati Anaknya yang Sakit. Jelaskan 
bahwa kapan saja seseorang sakit, para pemegang imamat dapat memberikan 
kepadanya sebuah berkat khusus. Adalah suatu cara yang baik untuk meminta 
sebuah pemberkatan ketika sedang sakit. Jelaskan yang berikut tentang berkat untuk 
orang sakit: 

1. Jika anda sakit dan memerlukan sebuah berkat, anda dapat mengatakan kepada 
orangtua anda. Jika ayah anda memegang Imamat Melkisedek, ia mungkin akan 

42 



Pelajaran 1 

meminta pemegang Imamat Melkisedek yang lain di gereja untuk menolongnya 
memberi anda sebuah berkat. Jika ayah anda bukan pemegang Imamat 
Melkisedek, anda dapat meminta pengajar ke rumah anda, kakek anda, paman 
anda, uskup anda atau presiden cabang anda atau para misionari untuk 
memberikan pemberkatan. 

2. Bagi mereka yang mengurapi orang sakit, atau memberikan pemberkatan, 
gunakan minyak zaitun murni yang telah dipersucikan (diberi sebuah berkat 
khusus) oleh dua anggota Imamat Melkisedek. Perlihatkan kepada anak-anak botol 
minyak zaitun yang telah dipersucikan. 

3. Ada dua bagian dalam pengurapan orang sakit; Pertama, seorang imamat akan 
memberikan sedikit minyak ke atas kepala orang sakit dan mengucapkan doa 
yang singkat. Kedua, kedua pemegang imamat itu kemudian meletakkan tangan 
mereka ke atas kepala orang sakit itu, dan yang seorang akan memeteraikan 
pengurapan minyak dengan mengucapkan doa lain yang khusus, dengan 
memberikan berkat yang diilhami oleh Bapa Surgawi. 

Jelaskan kepada anak-anak bahwa ketika kita mempunyai iman dan menerima 
sebuah berkat imamat, Bapa Surgawi akan memberkati kita sesuai dengan 
kehendakNya. la akan selalu melakukan apa yang terbaik bagi kehidupan kita. 

Pengalaman pengajar Bagikan pengalaman pribadi yang pernah anda alami atau ketahui mengenai orang 
sakit yang telah disembuhkan setelah menerima pemberkatan itu. Katakan kepada 
anak-anak betapa bersyukurnya anda untuk imamat dan untuk karunia penyembuhan. 

Sebuah Berkat Seorang Ayah 

Cerita Ceritakan kepada anak-anak tentang berkat imamat khusus lainnya melalui cerita 
yang berikut ini (sewaktu bercerita dan membahas asas ini, sensitiflah terhadap anak-
anak yang tidak mempunyai ayah yang dapat memberi mereka sebuah berkat 
imamat): 

Melissa merasa takut mulai pergi sekolah, walaupun ia sudah menantikannya sejak 
lama sekali. Melissa belum pernah bersekolah sebelumnya, dan ia tidak tahu seperti 
apakah sekolah itu. la tidak mengenal pengajarnya, dan ia tidak tahu siapakah 
teman-temannya. 

Pada malam hari sebelum sekolah dimulai, Melissa mempersiapkan baju lalu bersiap-
siap pergi tidur. Tak lama kemudian ia ke ruang tamu, dengan menggosok perutnya, 
la berkata, "Saya merasa tidak sehat. Saya pikir saya sakit." Kedua orangtua Melissa 
mengatakan kepadanya kalau mereka ingin menolong perasaannya agar merasa 
baik. Ibunya memeluknya. Ayahnya mengatakan kepadanya bahwa ia mengerti 
bahwa Melissa merasa takut untuk bersekolah. 

Ayah mengatakan kepada Melissa bahwa ada sesuatu yang dapat ayahnya berikan 
kepadanya untuk membantu dia memiliki pengalaman yang menyenangkan di 
sekolah. Ayah menjelaskan bahwa ia dapat memberikan berkat seorang ayah yang 
khusus kepadanya melalui kuasa dari imamat. 

Melissa mengatakan bahwa ia ingin sekali ayahnya memberikan berkat seorang ayah 
kepadanya. Lalu ayah Melissa meletakkan tangannya ke atas kepalanya dan 
memberikan berkat. Ayah memberkati dia agar ia mempunyai banyak teman dan ia 
akan mempunyai seorang pengajar yang baik yang akan mengasihi dia dan 
menolong dia untuk belajar. 

Setelah pemberkatan selesai, Melissa memeluk ayahnya dan mengucapkan terima 
kasih kepadanya atas berkat yang diberikan kepadanya. Melisa berkata bahwa ia 
sekarang sudah merasa lebih baik. 

• Masalah-masalah apakah yang anda miliki di mana anda memerlukan bantuan? 
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• Dapatkah di antara anda menceritakan saat anda menerima sebuah berkat dari 
seorang ayah? 

Anjurkan anak-anak untuk meminta kepada ayah mereka berkat seorang ayah 
bilamana mereka memiliki kebutuhan khusus. Jelaskan jika ayah mereka bukan 
pemegang imamat, seorang pemegang Imamat Melkisedek lain, seperti pengajar ke 
rumah, uskup, atau presiden cabang, para misionari, atau sanak famili seperti paman 
atau kakek yang memegang imamat dapat memberikan mereka berkat khusus ketika 
mereka membutuhkannya. (Sensitiflah terhadap anak-anak yang berasal dari keluarga 
yang tidak mempunyai imamat.) 

Nyanyian Nyanyikan atau ucapkan lirik dari nyanyian "Imamat T'lah Dipulihkan." 

Rangkuman 

Surat-surat Bagikan surat-surat yang telah anda persiapkan. Katakan kepada anak-anak apa isi 
surat itu. Bantulah setiap anak untuk mengisi dengan benar dan tulislah nama mereka 
di atas surat itu. Anjurkan anak-anak untuk berbicara kepada para orangtua mereka 
mengenai berkat imamat yang telah mereka terima dan mengenai berkat-berkat yang 
telah mereka pelajari di Pratama. 

Kesaksian pengajar Berikan kesaksian anda kepada anak-anak bahwa imamat bersama kuasanya telah 
dipulihkan di atas bumi dan merupakan sebuah karunia khusus dari Bapa Surgawi 
untuk memberkati kehidupan kita. Melalui wewenang dan kuasa imamat, kita dapat 
menerima tatacara-tatacara dan berkat-berkat yang diperlukan untuk tinggal lagi 
bersama Bapa Surgawi dan untuk hidup lebih baik di atas bumi ini. 

Mintalah anak yang memberikan doa penutup untuk berterima kasih khususnya atas 
berkat-berkat imamat. 

Kegiatan 
Pelengkap Pilihlah dari kegiatan-kegiatan berikut yang terbaik bagi anak-anak anda. Anda dapat 

menggunakan kegiatan-kegiatan ini dalam pelajaran itu sendiri atau sebagai suatu 
pengulangan atau rangkuman. Untuk petunjuk tambahan, lihat "Waktu Kelas" dalam 
"Bantuan untuk Pengajar." 

1. Biarkan anak-anak menjiplak tangan mereka dengan menggunakan sebuah krayon 
di atas selembar kertas. Ingatkan mereka ketika kita sakit, seorang pemegang 
imamat dapat meletakkan tangannya yang penuh kasih ke atas kepala kita untuk 
memberi kita sebuah berkat. Kapan lagi tangan-tangan ditaruh ke atas kepala 
kita? (Anak yang lebih besar dapat menulis di setiap gambar jari dari gambar 
tangan sebuah jawaban seperti penetapan, pentahbisan imamat, berkat-berkat 
ayah. Untuk anak yang lebih muda, jelaskan secara singkat mengenai berkat-
berkat lainnya itu.) 

2. Aturlah agar seorang ayah dan bayinya datang ke kelas untuk berbicara dengan 
anak-anak. Mintalah sang ayah menceritakan mengenai pemberkatan bayi; 
kemudian tanyakan beberapa pertanyaan berikut ini: 

• Apakah nama lengkap bayi digunakan dalam pemberian berkat? Siapakah 
namanya? 

• Siapakah yang memberkati bayi ini, dan kuasa apa yang dia punyai? 

• Siapakah yang menolong dalam memberikan berkat? Bagaimana caranya 
mereka menolong? 

• Mengapa itu merupakan hari istimewa bagi bayi ini? 

• Berkat istimewa apa yang diterima oleh bayi ini? (Bahaslah ini apabila sesuai). 
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Pelajaran 10 

3.. Buat dan gunting bagian gambar sederhana yang terdapat di halaman 
selanjutnya, yang mewakili jawahan-jawabannya atas teka-teki berikut. Bagikan 
gambar-gambar itu. Mintalah setiap anak mengangkat gambarnya dan 
mengatakan gambar apakah itu. 
Jelaskan bahwa anda akan membaca beberapa teka-teki, dan anak-anak harus 
memutuskan gambar manakah yang menjawab teka-teki itu. Mintalah anak-anak 
yang memegang jawaban teka-teki untuk meletakkannya di dekat gambar terkait. 
(Beberapa gambar dapat digunakan lebih dari satu berkat.) 
a. Saya dipakai jika ada seseorang yang sakit akan diberi berkat. Pemegang 

imamat memberikan sedikit dari saya untuk ditaruh di atas kepala orang sakit. 
Siapakah saya? (Minyak yang telah diberkati) 

b. Saya tidak dapat berjalan. Saya tidak dapat berbicara. Saya sangat muda. 
Saya perlu diberi nama dan berkat. Siapakah saya? (Seorang Bayi.) 

c. Saya membutuhkan berkat. Saya menderita sakit panas. Saya minta ayah saya 
memberi berkat untuk menolong saya merasa lebih baik. Siapakah saya? 
(Seorang anak yang sakit.) 

d. Saya telah diberi suatu kuasa khusus yang disebut imamat. Saya mempunyai 
anak-anak. Saya dapat memberi kepada anak-anak berkat seorang ayah. 
Siapakah saya? (Ayah.) 

e. Jika ada seorang yang sedang sakit meminta berkat, paling sedikit sejumlah 
orang yang memegang Imamat Melkisedek dipanggil untuk memberkatinya. 
Saya adalah jumlah itu. Apakah saya? (Angka 2.) 

f. Ketika para pria yang memegang imamat memberkati seorang bayi, 
memberkati orang sakit, atau memberikan berkat seorang ayah, mereka 
memakai saya. Mereka meletakkan saya ke atas kepala orang itu atau memakai 
saya untuk memegang bayi itu. Siapakah saya? (Tangan.) 
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Pelajaran 

10 Pertobatan 

Tujuan Menolong anak-anak memahami asas-asas pertobatan dan mengapa pertobatan ini 
penting dalam kehidupan mereka. 

Persiapan 1. Dengan penuh doa pelajarilah dan bersiaplah untuk membahas Ajaran dan 
Perjanjian 58:42 dan 3 Nefi 9:22. 

2. Pakailah bagan "Menjadi Seorang Anggota Gereja Yesus Kristus" yang disiapkan 
dalam pelajaran 7, dengan guntingan kata-kata "Iman kepada Yesus Kristus" 
ditempatnya. Juga siapkan guntingan kata "Pertobatan" untuk digunakan selama 
pelajaran ini. (Sangatlah baik untuk mengulang Pasal Kepercayaan ke empat 
bersama anak-anak dan menolong mereka yang mampu untuk menghafal seluruh 
atau sebagian dari pasal itu sewaktu anda membahas asas ini selama pelajaran.) 

3. Persiapkan guntingan kata berikut ini (simpanlah guntingan kata itu agar anda 
dapat menggunakannya lagi dalam pelajaran 22): 

Merasa Menyesal 

Memohon pengampunan 

Memperbaiki kesalahan 

Tidak mengulangi lagi 

4. Bersiaplah membantu anak-anak menyanyikan atau mengucapkan lirik dari 
nyanyian "Bapa Kumohon PertolonganMu" (Buku Nyanyian Anak-anak, him. 67); 
kata-katanya berada di bagian belakang dari buku pedoman ini. 

5. Ingatlah bahwa anak-anak yang masih di bawah usia delapan tahun tidak 
bertanggung jawab; tidak seorang anakpun harus merasa bersalah. 

6. Bahan yang diperlukan: 
a. Alkitab, Kitab Mormon, dan Ajaran dan Perjanjian. 
b. Selotip 
c. Perban 

7. Buatlah persiapan yang diperlukan untuk setiap kegiatan pelengkap yang akan 
anda gunakan. 

Pengembangan 
Pelajaran yang 
Disarankan Mintalah seorang anak untuk memberikan doa pembuka. 

Tindak lanjuti dengan anak-anak jika anda mendorong mereka untuk melakukan 
sesuatu selama minggu lalu. 
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Kita Hendaknya Bertobat Jika Kita Membuat Pilihan yang Salah 

Kegiatan penarik Perlihatkan perban kepada anak-anak. 
perhatian 

• Adakah di antara anda pernah terluka? 

• Bagaimana rasanya? 

• Apa yang harus kita lakukan kalau kita terluka? (Membersihkan dan membalutnya.) 
• Mengapa kita harus membersihkan dan membalut luka? (Untuk menolong agar 

cepat sembuh.) 

Sewaktu kita melakukan kesalahan itu, seperti mengalami luka. Kesalahan itu 
menyakitkan kita dan membuat kita merasa sedih karena kita tahu bahwa kita telah 
melakukan kesalahan. Pertobatan dapat menolong kita ketika kita telah melakukan 
kesalahan. Pertobatan adalah cara untuk membersihkan dan menyembuhkan luka 
rohani. 

Pasanglah guntingan kata "Pertobatan." 

Cerita Ceritakan kisah berikut ini dengan kalimat anda sendiri: 

Ricardo sedang berada di toko untuk membeli benang bagi ibunya, la melihat 
permen sedang diobral, la ingin permen tetapi tidak mempunyai cukup uang. Ketika 
penjaga toko pergi mengambil benang itu, Ricardo mengambil beberapa permen dan 
dimasukkan ke dalam sakunya. Ketika penjaga toko kembali, Ricardo membayar 
benang tersebut, la makan permen itu dalam perjalanan pulang ke rumah. Setelah itu 
Ricardo mulai memikirkan mengenai sesuatu yang telah diajarkan oleh orangtuanya 
kepadanya. 

Mintalah anak yang lebih besar membacakan Keluaran 20:15 atau bacalah sendiri 
dengan keras. 

• Bagaimana pendapat anda perasaan Ricardo? (Tidak bahagia) 

• Kesalahan apakah telah dilakukan Ricardo? (la telah mencuri permen.) 

• Apakah yang dapat dilakukan Ricardo agar terhindar dari perasaan tidak bahagia 
ini? (Bertobat). 

Mintalah seorang anak memasang potongan kata "Merasa Menyesal" di bawah kata 
"Pertobatan." 

Jelaskan bahwa ketika kita menyadari bahwa kita telah melakukan kesalahan, kita 
hendaknya mengakui bahwa kita telah melakukan kesalahan dan menyesali bahwa 
kita telah melakukannya. Perasaan ini adalah cara Bapa Surgawi menolong kita untuk 
mengetahui bahwa kita telah melakukan kesalahan. 

Jelaskan bahwa langkah berikut bagi Ricardo adalah memohon ampun atas apa yang 
telah ia lakukan. Mintalah anak lain memasang potongan kata "Memohon 
pengampunan." 

• Kepada siapakah Ricardo perlu meminta pengampunan? (Bapa Surgawi dan 
penjaga toko.) 

Tunjukkan bahwa ketika kita bertobat atas pilihan kita yang salah, kita hendaknya 
memohon kepada Bapa Surgawi dan kepada orang kepada siapa kita melakukan 
kesalahan untuk mengampuni kita. Kita perlu mengakui bahwa kita telah membuat 
suatu pilihan yang keliru dan kemudian mohon untuk diampuni atas apa yang kita 
telah buat. 

• Bagaimana kita memohon Bapa Surgawi untuk mengampuni kita? (Kita memohon 
dalam doa.) 
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Jelaskan bahwa hal yang ketiga yang harus Ricardo lakukan adalah mencoba untuk 
memperbaiki kesalahan. Mintalah seorang anak memasang guntingan kata 
"Memperbaiki Kesalahan" di bawah guntingan kata yang lain. Bantulah mereka 
memahami bahwa kita perlu berusaha memperbaiki setiap masalah yang kita 
sebabkan karena pilihan kita yang keliru. Kadang-kadang kita tidak dapat 
memperbaiki masalah-masalah itu (seperti mengganti sesuatu yang telah kita rusak), 
tetapi kita perlu melakukan yang terbaik. 

• Bagaimana Ricardo dapat memperbaiki kesalahan? (Kembali ke toko dan 
membayar permen atau melakukan beberapa pekerjaan untuk penjaga toko tanpa 
bayar.) 

Ingatkan kepada kelas bahwa hal lain yang Ricardo harus lakukan adalah 
memutuskan untuk tidak membuat pilihan yang salah lagi. Mintalah seorang anak 
memasang potongan kata "Tidak mengulangi lagi" di bawah guntingan kata lainnya. 
Simpulkan bahwa Ricardo harus memutuskan untuk tidak membuat pilihan yang salah 
itu lagi. la akan mengetahui bahwa ia benar-benar telah bertobat jika ia menyesal 
atas kesalahannya dan mau mengakuinya, memohon untuk diampuni, mencoba untuk 
memperbaiki kesalahan, dan memutuskan untuk tidak lagi melakukan pilihan yang 
salah itu. Selagi anda mengucapkan setiap langkah pertobatan, tunjuklah guntingan-
guntingan kata tersebut. 

Nyanyian Nyanyikan atau ucapkan lirik lagu pada bait kedua "Bapa Kumohon PertolonganMu." 

Pertobatan adalah Satu Langkah Menjadi Seorang Anggota Gereja yang Benar 

Bagan dan Jelaskan bahwa Yesus Kristus menginginkan kita memahami bagaimana bertobat 
pembahasan agar ketika kita menjadi anggota dari GerejaNya, kita dapat bertobat atas kesalahan-

kesalahan kita. 

Perlihatkan bagan " Menjadi seorang Anggota Gereja Yesus Kristus" dari pelajaran ke 7. 

Ingatkan kelas bahwa dalam pelajaran yang lalu mereka telah belajar mengenai satu 
langkah menjadi seorang anggota Gereja yang benar. Langkah itu adalah iman 
kepada Yesus Kristus. Pindahkan guntingan kata "Pertobatan" dan taruhlah guntingan 
kata itu di bawah guntingan kata "Iman Kepada Yesus Kristus" di bagan itu. 

Mintalah anak-anak membacakan dengan keras dua langkah yang diperlukan untuk 
menjadi anggota Gereja yang benar—iman dan pertobatan. 

Jelaskan bahwa setelah kita dibaptiskan kita hendaknya bertobat sepanjang 
kehidupan kita bilamana kita melakukan suatu pilihan yang salah. Juruselamat 
menjanjikan bahwa bilamana kita sungguh-sungguh bertobat, la akan mengampuni 
kita dan la tidak akan mengingat dosa-dosa kita lagi. 

Bacakan Ajaran dan Perjanjian 58:42 untuk anak-anak. 

• Apa janji Yesus yang diberikan kepada kita kalau kita bertobat? 

Penyajian pengajar Jelaskan bahwa pertobatan hendaknya menjadi bagian yang penting dalam 
kehidupan kita. Setelah kita mencapai usia delapan tahun, kita bertanggung jawab 
atas pilihan-pilihan yang kita buat. Yesus tahu bahwa kita tidak akan selalu membuat 
pilihan yang benar, la mengasihi kita dan telah memberi kita sebuah jalan untuk 
mengatasi pilihan-pilihan kita yang salah, la mengatakan kepada kita bahwa kita 
hendaknya bertobat sehingga kita dapat kembali untuk tinggal bersamaNya dan 
bersama Bapa Surgawi. 

Rangkuman 

Penjelasan Bacakan dengan keras atau mintalah seorang anak membaca kalimat pertama dari 3 
tulisan suci Nefi 9:22. 
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Pelajaran 10 

Jelaskan bahwa pertobatan adalah sebuah berkat yang sangat penting yang dapat 
menolong kita mempersiapkan diri untuk tinggal bersama Bapa Surgawi lagi. Juga, 
jelaskan bahwa bahkan setelah kita melakukan semuanya untuk memperbaiki semua 
kesalahan kita, Bapa Surgawi akan mengampuni kita hanya karena korban tebusan 
Yesus Kristus (lihat 2 Nefi 25:23.) 

Kesaksian pengajar Berikan kesaksian tentang asas-asas pertobatan, dan anjurkan anak-anak untuk 
bertanya kepada para orangtua mereka agar menjelaskan kembali mengenai 
pertobatan kepada mereka di rumah. Ucapkan rasa terima kasih anda bahwa Bapa 
Surgawi dan Yesus Kristus telah memungkinkan kita untuk memperbaiki kesalahan-
kesalahan kita sehingga kita dapat menikmati kehidupan di bumi dan akhirnya 
kembali untuk tinggal bersama Mereka selama-lamanya. 

Mintalah seorang anak memberikan doa penutup. 

Kegiatan 
Pelengkap Pilihlah dari kegiatan-kegiatan berikut yang terbaik bagi anak-anak anda. Anda dapat 

menggunakannya dalam pelajaran itu sendiri atau sebagai suatu pengulangan dan 
rangkuman. Untuk petunjuk tambahan, lihat "Waktu Kelas" dalam "Bantuan untuk 
Pengajar." 

1. Persiapkan lembar gambar yang berikut ini untuk masing-masing anak. Mintalah 
anak-anak menuliskan empat langkah yang digunakan dalam pertobatan. Untuk 
anak yang lebih kecil, gambar lingkaran untuk dua muka dan mintalah anak-anak 
menggambar sendiri dua muka dalam lingkaran-lingkaran itu. Sarankan anak-anak 
menaruh gambar ini di rumah mereka di mana mereka dapat mudah melihatnya 
untuk mengingatkan mereka cara bertobat dan mengubah perasaan sedih mereka 
menjadi perasaan bahagia. 

Saya Merasa Bahagia Setelah Saya Bertobat 

2. Mintalah anak-anak untuk memerankan perasaan menyesal dan meminta 
seseorang mengampuni kesalahan yang telah mereka buat. Tekankan bahwa 
ketulusan hati adalah sangat penting ketika kita memohon pengampunan. 
Ketulusan hati ini biasanya terlihat dari nada suara mereka. Perlihatkan kepada 
mereka bagaimana memohon pengampunan, baik itu dengan ketulusan hati dan 
dengan berpura-pura, dan mintalah mereka memperagakan melalui nada suara 
dan sikap yang benar. 

3. Dengan kata-kata anda sendiri, ceritakan kisah mengenai pertobatan Alma yang 
muda dan empat orang putra Mosia (lihat Mosia 27). Selagi anda menceritakan 
kisah ini, hubungkan dengan sikap langkah pertobatan. 
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Pelajaran 

10 
Pembaptisan 

Tujuan Menolong setiap anak lebih memahami pentingnya baptisan. 

Persiapan 1. Dengan penuh doa pelajarilah Matius 3:13-17; 2 Nefi 9:23; dan Ajaran dan 
Perjanjian 20:73-74. 

2. Bersiaplah untuk menyanyikan atau mengucapkan lirik dari nyanyian "I Like My 
Birthdays" [Kusuka Ulang Tahunku] (Buku Nyanyian Anak-anak, him. 140). 

3. Bawalah bagan "Menjadi Seorang Anggota Gereja Yesus Kristus," yang digunakan 
pertama kali dalam pelajaran 7. Taruhlah guntingan kata "Iman kepada Yesus 
Kristus" dan "Pertobatan" di tempatnya di bagan itu. Siapkan guntingan kata 
"Pembaptisan" untuk ditempatkan di atas bagan dalam pelajaran. 

4. Bola empuk atau boneka binatang. 

5. Bahan yang diperlukan: 
a. Alkitab, Kitab Mormon, dan Ajaran dan Perjanjian. 
b. Gambar 3-13, Seorang Anak Laki-laki Dibaptiskan (62018); dan gambar 3-1, 

Yohanes Pembaptis Membaptiskan Yesus (62133; Perangkat Gambar Tulisan 
Suci 208). 

6. Buatlah persiapan yang diperlukan untuk setiap kegiatan pelengkap yang akan 
anda gunakan. 

Catatan: Sesuaikan pelajaran seperlunya jika ada anak yang telah dibaptiskan. 

Pengembangan 
Pelajaran yang 
Disarankan 

Bagan 

Kegiatan penarik 
perhatian 

Mintalah seorang anak untuk memberikan doa pembuka. 

Tindak lanjuti anak-anak jika anda mendorong mereka untuk melakukan sesuatu 
selama minggu lalu. 

Kita Dapat Dibaptiskan pada Usia Delapan Tahun 

Pasanglah bagan "Menjadi Seorang Anggota Gereja Yesus Kristus." Mintalah seorang 
anak memasang guntingan kata "Pembaptisan" pada anak tangga yang ketiga. 
Katakan kepada anak-anak bahwa pembaptisan adalah langkah ketiga untuk menjadi 
seorang anggota Gereja Yesus Kristus. 

Jelaskan bahwa sebelum anak-anak dapat dibaptiskan, sesuatu hal penting harus 
terjadi. Mintalah mereka untuk mendengarkan anda bernyanyi atau mengucapkan lirik 
nyanyian tentang baptisan. Jelaskan kalau anda akan menghapus satu kata. Kata itu 
merupakan angka. Mintalah anak-anak mendengarkan dan memperhatikan apakah 
mereka dapat mengetahui kata yang hilang itu. Mereka hendaknya mengangkat 
tangan kalau mereka mengetahui apa kata yang hilang itu. 

Kusuka ulang tahunku 
Bertambah sukacitaku 
Bila 'ku usia  
Ku segra'kan dibaptiskan 
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Penyajian pengajar 

Tulisan suci 

Gambar dan 
pembahasan 

Nyanyian 

Gambar dan 
pembahasan 

• Kata apakah yang telah hilang? (Delapan.) 

Jelaskan bahwa kita semua menantikan setiap hari ulang tahun kita, tetapi ulang 
tahun kita yang kedelapan mempunyai arti khusus bagi kita karena itu berarti kita 
telah cukup usia untuk dibaptiskan. 

Yesus Kristus Mematuhi Perintah untuk Dibaptis 

Ingatkan anak-anak bahwa Bapa Surgawi telah memberi perintah agar setiap orang 
dibaptiskan. Yesus Kristus ingin mematuhi semua perintah Bapa Surgawi. 

Bacalah dengan keras 2 Nefi 9:23. Jelaskan bahwa Yang Maha Kudus Allah Israel 
adalah nama lain dari Yesus Kristus. 

Jelaskan bahwa tulisan suci ini mengatakan bahwa kita diperintahkan untuk 
dibaptiskan. Ayat suci ini juga mengatakan kepada kita jika kita tidak dibaptiskan, kita 
tidak dapat diselamatkan dalam kerajaan Allah; dengan kata lain, kita harus 
dibaptiskan untuk tinggal lagi bersama Bapa Surgawi dan Yesus Kristus. 

Perlihatkan gambar 3-1, Yohanes Pembaptis Membaptiskan Yesus, dan ceritakan 
kisahnya ini (lihat Matius 3:13-17). Bacakan dari ayat-ayat suci tersebut kepada anak-
anak sebanyak yang dapat mereka pahami. 

• Siapakah yang membaptiskan Yesus? (Yohanes Pembaptis.) 

Tegaskan bahwa Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptiskan karena 
Yohanes mempunyai kuasa untuk membaptis. 

Untuk membaptis Yesus, Yohanes membawa Yesus turun ke air sungai Yordan. 
Setelah mengucapkan doa pembaptisan, Yohanes memasukkanNya ke dalam air. 
Kemudian Yohanes membawaNya keluar dari air. 

Jelaskan bahwa untuk dibaptiskan dengan dimasukkan seluruhnya ke dalam dan 
dikeluarkan kembali dari air disebut pembaptisan oleh pencelupan. Mintalah anak-
anak mengulang kata pembaptisan oleh pencelupan. 

Kita Dapat Dibaptiskan Seperti Yesus 

Mintalah anak-anak mendengarkan sewaktu anda menyanyikan atau mengucapkan 
lirik dari bait kedua nyanyian "Kusuka Ulang Tahunku." Kemudian mintalah mereka 
menyanyikan atau mengulang membacanya bersama-sama dengan anda. 

Dibaptis seperti Yesus 
Dengan Imamat yang kudus 
Memenuhi p'rintah Tuhan 
Itu harus kulakukan. 

• Apakah artinya "Itu harus kulakukan." menurut nyanyian ini? (Dibaptiskan, "seperti 
Yesus.") 

• Bagaimana kita dibaptiskan jika kita dibaptis dengan cara yang sama seperti 
Yesus? (Melalui pencelupan dan oleh seseorang yang mempunyai wewenang 
imamat.) 

Tempatkan gambar 3-13, Seorang Anak Laki-laki Dibaptiskan, di samping gambar 
Yohanes Pembaptis yang sedang membaptiskan Yesus. 

Jelaskan bahwa ketika Yesus dibaptis, ia dicelupkan atau dibenamkan seluruhnya ke 
dalam air. Sekarang, pembaptisan biasanya dilakukan di gereja dalam sebuah wadah 
khusus yang disebut sebuah kolam baptisan. Jika tidak ada kolam baptisan, sungai 
atau kolam air apa saja dapat digunakan. 
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• Apakah wewenang yang dimiliki Yohanes Pembaptis untuk membaptis? (Imamat 
Harun.) 

• Wewenang apa yang harus dimiliki seseorang untuk membaptis kita? (la harus 
seorang imam dalam Imamat Harun atau memegang Imamat Melkisedek.) 

• Apakah anda mengetahui seseorang yang mempunyai imamat dan dapat 
membaptis? 

Penyajian pengajar Ingatkan anak-anak bahwa ketika Joseph Smith sedang menerjemahkan Kitab 
Mormon bersama Oliver Cowdery, Yohanes Pembaptis datang kepada mereka dan 
mengajar mereka cara membaptis yang benar, la memberi mereka imamat sehingga 
mereka mempunyai wewenang untuk membaptis orang lain. Imamat telah diberikan 
kepada orang lain sehingga kita dapat mempunyai kesempatan istimewa untuk 
dibaptiskan oleh seseorang yang memiliki wewenang yang benar. 

Pasal kepercayaan Jelaskan kepada anak-anak bahwa orang yang membaptiskan mereka akan 
mempunyai imamat yang sama seperti yang dimiliki oleh Yohanes Pembaptis. Pasal 
kepercayaan yang kelima menjelaskan bagaimana seorang pria menerima wewenang 
ini. 

Bacalah dengan keras dan mintalah anak mengulangi yang berikut ini: 

"Kami percaya bahwa seseorang harus dipanggil oleh Allah...oleh mereka yang 
mempunyai wewenang." 

Tatacara pembaptisan 

Gambar dan Pada gambar 3-13, Seorang Anak Laki-laki Dibaptiskan, tunjukkan posisi tangannya, 
penjelasan Jelaskan kepada anak-anak patokan-patokan berikut ini: Ketika anda dibaptis, anda 

dan pria yang membaptis anda akan turun ke kolam pembaptisan. Pria yang 
membaptis anda akan memegang lengan kanan anda dengan tangan kirinya. Anda 
dapat memegang hidung anda dengan tangan kanan anda dan dengan tangan kiri 
anda berpegangan pada tangan kiri pria yang membaptis anda. Pria yang membaptis 
anda lalu akan mengangkat tangan kanannya dan mengucapkan kata-kata doa 
pembaptisan. 

Tulisan suci Katakan kepada anak-anak bahwa doa baptisan terdapat dalam tulisan suci. Mintalah 
mereka mendengarkan sewaktu anda membacakannya. 

Bacalah Ajaran dan Perjanjian 20:73, dimulai dengan kalimat "Dengan kuasa dari... ." 

Jelaskan bahwa "dengan kuasa" berarti diberi wewenang untuk mewakili." Bantulah 
anak-anak memahami bahwa baptisan yang benar dilakukan hanya oleh seseorang 
yang telah diberi kuasa untuk mewakili Yesus untuk melakukan baptisan. 
Pembaptisan mereka akan memiliki nilai yang sama seperti kalau Yesus sendiri 
melaksanakan baptisan mereka. 

Jelaskan bahwa setelah mengucapkan doa, pria yang membaptis itu meletakkan 
tangan kanannya di punggung orang yang dibaptiskan dan dengan lembut 
memasukkannya ke dalam air seluruhnya. Lalu dia mengangkat orang yang 
dibaptiskan tadi keluar dari air. 

Bantu anak-anak memahami bahwa mereka akan berada di dalam air sebentar saja 
dan pria yang membaptis mereka memegang mereka dengan kuat. Orang yang 
dibaptis akan memegang lengannya dan dapat menutup hidung sehingga mereka 
tidak akan bernafas atau menelan air. 

Pengalaman pribadi Jika anda ingin, anda dapat menceritakan mengenai baptisan anda. Atau jika ada 
seorang anak dalam kelas anda telah dibaptiskan, mintalah mereka bercerita 
mengenai baptisan mereka. 
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Biarkan anak-anak bertanya dan membagikan perasaan mereka mengenai baptisan. 
Bantulah mereka memahami bahwa baptisan dapat menjadi sebuah pengalaman 
yang istimewa untuk mereka. 

Kita Merasa Bahagia Jika Kita Dibaptiskan 

Katakan kepada anak-anak bahwa anda mempunyai beberapa pertanyaan yang perlu 
mereka jawab untuk mengulangi apa yang telah mereka pelajari tentang langkah 
penting pembaptisan. Lemparkan bola atau mainan kecil kepada setiap anak dan 
tanyakan salah satu pertanyaan berikut ini. Pastikan agar setiap anak mendapat 
giliran untuk menangkap mainan dengan menjawab pertanyaan. 

• Berapakah umur kita ketika kita dibaptiskan? (Delapan.) 

• Mengapa kita harus dibaptiskan? (Ini adalah sebuah perintah.) 

• Di manakah kita akan dibaptis? (Dalam kolam baptisan atau kolam air lainnya.) 

• Apakah yang harus dimiliki seseorang pria untuk dapat membaptis? (Imamat.) 

• Bagaimana caranya kita akan dibaptis? (Melalui Pencelupan.) 

• Mengapa anda pikir anda akan merasa bahagia jika anda dibaptis? 

Biarkan anak-anak menjawab dan membagikan perasaan mereka. Anda dapat 
menekankan bahwa mereka akan bahagia menjadi anggota Gereja Yesus Kristus, 
mereka akan bahagia mengetahui bahwa mereka mengikuti contohNya, dan mereka 
akan bahagia dalam mematuhi perintahNya. 

Cerita Berikut ceritakan mengenai seorang anak perempuan yang ingin dibaptiskan: 

"Ketika ibu Alice dan saudara-saudara perempuannya memutuskan untuk menjadi 
anggota Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang Suci Zaman Akhir, Alice baru 
berumur enam tahun dan terlalu muda untuk dibaptis bersama anggota keluarga 
lainnya....Karena mereka sering menceritakan pengalaman baptisan yang sangat 
menakjubkan dan kebahagiaan yang datang melalui keanggotaan mereka dalam 
Gereja, Alice tidak sabar menunggu sampai umur delapan tahun sehingga dapat 
dibaptiskan juga. 

"Alice merencanakan dan membayangkan bagaimana ia akan dibaptiskan pada hari 
ulang tahunnya. Tidak setelahnya,' dia bersikeras, 'tetapi tepat pada hari itu juga.' 

"Namun, tiga hari sebelum Alice berusia delapan tahun, dia bangun dengan kepala 
yang sangat pusing, dan pada keesokannya ia sakit dan tidak bisa ke sekolah. 

"Dokter mengatakan bahwa ia harus diam di rumah dan berada di tempat tidur paling 
tidak seminggu. Alice menangis karena kecewa. 

"Hari berikutnya Alice menjadi lebih sedih lagi dan suhu badannya menjadi semakin 
tinggi meskipun telah minum obat dokter. Ibu menjadi bingung dan cemas, tetapi 
Alice merasa lebih menderita karena tidak dibaptiskan tepat pada hari ulang 
tahunnya daripada karena sakit dan demamnya. 

"Pada sore hari sebelum ulang tahun Alice, ibunya menengok ke kamarnya. Tetapi 
ibu berhenti di depan pintu ketika ia melihat Alice berlutut berdoa dengan sungguh di 
tempat tidurnya. Anak kecil ini memohon kepada Bapa Surgawi untuk memenuhi 
keinginannya yang besar untuk menjadi seorang Anggota Gereja Yesus Kristus dari 
Orang-orang Suci Zaman Akhir. 

"Pada pagi hari ulang tahunnya, Alice bangun, berpakaian, dan bersiap untuk 
pembaptisannya. Sakit panasnya telah hilang dan ia merasa sehat dan bahagia. 
Beberapa jam kemudian ibunya memeriksa suhu panas badan Alice kembali dan 
masih dalam keadaan normal. 
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"[Bapa Surgawi] telah menjawab doa Alice yang sungguh-sungguh. Pada sore 
harinya ia dibaptiskan!" ("A Birthday Baptism," Friend, Oct. 1974, him. 33). 

• Bagaimana perasaan anda jika anda Alice? 

Bantulah anak-anak memahami bahwa mereka mungkin tidak dibaptiskan tepat pada 
hari ulang tahun mereka tetapi mungkin satu hari setelah mereka berumur delapan; 
biasanya ada satu tanggal pembaptisan pada setiap bulan untuk semua anak di 
sebuah lingkungan dan wilayah. Katakan kepada mereka bahwa mereka akan 
diwawancarai oleh uskup atau presiden cabang sebelum mereka dibaptis. Katakan 
kepada mereka kapan baptisan biasanya diadakan di lingkungan anda. Ungkapkan 
harapan anda bahwa anak-anak akan mempunyai perasaan bahagia yang sama 
seperti yang dimiliki Alice ketika mereka dibaptiskan. 

Rangkuman 

Ingatkan anak-anak bahwa ulang tahun ke delapan mereka dapat menjadi hari 
istimewa karena mereka telah cukup usia untuk dibaptiskan. 

Nyanyikan atau ucapkan kata-kata dari nyanyian "Kusuka Ulang Tahunku." 

Tunjuklah anak-anak tangga di bagan, dan bacakanlah. Jelaskan bahwa setelah 
anak-anak dibaptis, mereka akan siap untuk mengambil langkah terakhir menjadi 
seorang anggota Gereja. 

Mintalah seorang anak untuk memberikan doa penutup. 

Kegiatan 
pelengkap Pilihlah dari kegiatan-kegiatan berikut yang terbaik bagi anak-anak anda. Anda dapat 

menggunakannya dalam pelajaran itu sendiri atau sebagai suatu pengulangan atau 
rangkuman. Untuk petunjuk tambahan, lihat "Waktu Kelas" dalam "Bantuan untuk 
Pengajar." 

1. Perbanyak atau salinlah gambar kue ulang tahun untuk setiap anak. Mintalah anak-
anak menggambarkan delapan lilin di atas kue dan kemudian warnailah. Berilah 
judul, "Saya Tidak Sabar Menunggu Sampai Saya Berusia Delapan Tahun." 

Jika kelas anda tidak mengenal tradisi kue ulang tahun, jelaskan bahwa di banyak 
negara, sewaktu anak-anak berulang tahun, sebuah kue ulang tahun dibuat untuk 
mereka, Sebuah lilin ditaruh di atas kue untuk setiap tahun umur mereka. Ketika 
mereka berusia delapan tahun, mereka mempunyai delapan lilin di atas kue 
mereka. 

2. Bahaslah langkah-langkah yang perlu diambil anak-anak dalam mempersiapkan 
baptisan mereka. Sewaktu setiap gagasan berikut ini disebutkan, letakkan sebuah 
gambar jejak kaki di atas lantai. Buatlah jejak kaki mengarah ke gambar 3-13, 
Seorang Anak Laki-laki Dibaptiskan. 

• Menghadiri pertemuan Pratama dan Sakramen setiap minggu. 

• Mempelajari tulisan-tulisan suci. 

• Bersikap jujur. 

• Berdoa setiap hari 

• Membayar persepuluhan 

• Bersikap ramah kepada keluarga dan teman-teman. 

• Mengikuti teladan Yesus. 

• Berumur delapan tahun. 

• Diwawancarai oleh uskup atau presiden cabang. 
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3. Undanglah seorang pria yang memegang Imamat Melkisedek untuk menghadiri 
kelas dan menjelaskan kepada anak-anak apa yang terjadi saat pembaptisan 
mereka. Mintalah ia mempraktekkan bersama mereka posisi tangan yang benar 
dan cara pembaptisan. 

4. Perlihatkan kepada anak-anak Baptism A Promise to Follow Jesus ["Baptisan-
Sebuah Janji untuk Mengikuti Yesus"] (9 menit) dari Primary Video Collection 
[Kumpulan Video Pratama] (53179). 

Saya Tidak Sabar Menunggu 
Sampai Saya Berusia Delapan Tahun. 
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Pelajaran 

10 Karunia Roh Kudus 

Tujuan Menolong anak-anak menghargai hak istimewa menerima karunia Roh Kudus sewaktu 
mereka ditetapkan sebagai anggota Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang Suci 
Zaman Akhir. 

Persiapan 1. Pelajarilah Yohanes 14:16-17. 26. 

2. Persiapkan bagan dari pelajaran 7, "Menjadi Seorang Anggota Gereja Yesus 
Kristus." Sebelum kelas dimulai, taruhlah guntingan kata "Iman kepada Yesus 
Kristus." "Pertobatan," dan "Pembaptisan" pada tempatnya di bagan itu. 
Siapkanlah guntingan kata "Karunia Roh Kudus" untuk digunakan dalam pelajaran 
ini. 

3. Tempatkan gambar 3-14, Seorang Anak Perempuan Ditetapkan (62020) dalam 
sebuah kotak. Jika mungkin bungkuslah kotak itu menyerupai sebuah hadiah. 

4. Bersiaplah untuk membantu anak-anak menyanyikan atau mengucapkan lirik 
nyanyian "Roh Kudus" (Buku Nyanyian Anak-anak, him. 62); kata-katanya terdapat 
di bagian belakang dari buku pedoman ini. 

5. Bahan yang diperlukan: 
a. Alkitab. 
b. Gambar 3-14, Seorang Anak Perempuan Ditetapkan (62020); gambar 3-22, 

Perjamuan Terakhir (62174; Perangkat Gambar Tulisan Suci 225); dan gambar 
3-10, Penglihatan Pertama (62470; Perangkat Gambar Tulisan Suci 403). 

6. Buatlah persiapan yang diperlukan untuk setiap kegiatan pelengkap yang akan 
anda gunakan. 

Pengembangan 
Pelajaran yang 
Disarankan 

Kegiatan penarik 
perhatian 

Penyajian pengajar 

Petunjuk 

Mintalah seorang untuk anak memberikan doa pembuka. 

Tindak lanjuti dengan anak-anak jika anda mendorong mereka untuk melakukan 
sesuatu selama minggu ini. 

Kita Dapat Menerima Karunia Roh Kudus 

Perlihatkan kotak "hadiah" dan ajukan pertanyaan berikut ini: 

• Mengapa kita saling memberi hadiah? 

• Bagaimana perasaan anda ketika seseorang memberi anda sebuah hadiah? 

Jelaskan bahwa hari pada saat kita menjadi seorang anggota Gereja Yesus Kristus 
dari Orang-orang Suci Zaman Akhir merupakan salah satu hari yang paling penting 
dalam kehidupan kita. Pada hari yang istimewa itu, Bapa Surgawi dan Yesus Kristus 
memberi kita sebuah hadiah yang sangat berharga. 

Katakan kepada anak-anak bahwa anda akan memberi mereka beberapa petunjuk 
yang akan menolong mereka menebak apakah hadiah itu. Mintalah mereka 
mendengarkan secara tenang sampai anda selesai memberi mereka semua petunjuk 
itu. 
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1. Hadiah yang diberikan kepada kita oleh Bapa Surgawi dan Yesus Kristus tidak 
dapat dibeli dengan uang. 

2. Kita tidak dapat memegang hadiah ini dengan tangan kita dan memandang 
hadiah itu seperti kita melihat dan memandang sebuah buku atau mainan. 

3. Hadiah ini lebih berharga dari pada hadiah apapun yang dapat diterima 
seseorang. 

4. Anggota Gereja yang layak ditolong dan dihiburkan dengan hadiah ini sepanjang 
kehidupan mereka. 

5. Kita dapat menerima hadiah ini ketika pria yang memegang Imamat Melkisedek 
menumpangkan tangannya ke atas kepala kita dan menetapkan kita sebagai 
anggota Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang Suci Zaman Akhir. 

Mintalah kepada mereka yang mengetahui hadiah apakah itu untuk mengangkat 
tangan mereka. 

• Hadiah apakah itu? (Karunia Roh Kudus.) 

Gambar dan Mintalah seorang anak membuka hadiah untuk mendapatkan gambar. Kemudian 
pembahasan pasanglah gambar seorang anak yang sedang ditetapkan. Jelaskan bagaimana 

karunia Roh Kudus diberikan. Setelah baptisan, para pria yang memegang Imamat 
Melkisedek menumpangkan tangan mereka ke atas kepala seseorang, seperti terlihat 
di gambar ini. Salah satu orang ini (biasanya ayah, uskup atau seorang misionari, 
atau teman yang sedang ditetapkan) mengucapkan doa. Dalam doa itu, orang 
tersebut ditetapkan sebagai seorang anggota Gereja dan menerima karunia Roh 
Kudus. 

• Apa yang anda ketahui tentang Roh Kudus? 

Biarkan anak-anak menceritakan secara singkat apa yang mereka ketahui tentang 
Roh Kudus. Berikan beberapa pokok-pokok berikut ini. 

1. Roh Kudus tidak mempunyai tubuh dari daging dan tulang seperti kita. la 
mempunyai sebuah tubuh roh dalam bentuk seorang manusia. 

2. Roh Kudus mengajarkan kepada kita mengenai Bapa Surgawi dan Yesus Kristus 
dan memberikan kesaksian tentang hal-hal yang diajarkan kepada kita mengenai 
Mereka. 

3. Roh Kudus memberikan kesaksian kepada kita ketika diajar kebenaran bahwa apa 
yang kita dengar adalah benar. 

4. Roh Kudus dikirim oleh Bapa Surgawi dan Yesus Kristus untuk menolong kita 
memilih yang benar. 

Bagan Peragakan bagan "Menjadi Seorang Anggota Gereja Yesus Kristus" 

Letakkan guntingan kata "Karunia Roh Kudus" di tingkat ke-empat bagan itu. Mintalah 
anak yang lebih besar membaca dengan keras atau anda membacanya sendiri; lalu 
mintalah semua anak mengulang kata-kata itu bersama anda. 

Jelaskan bahwa tidak semua orang di bumi memperoleh hak istimewa menerima 
karunia Roh Kudus. Hanya mereka yang telah dibaptis dan ditetapkan sebagai 
anggota Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang Suci Zaman Akhir memperolehnya. 
Tekankan bahwa ketika kita menerima karunia Roh Kudus pada penetapan tersebut, 
kita secara resmi menjadi anggota Gereja. Ulangilah langkah-langkah di bagan, 
dimulai dengan iman kepada Kristus. 
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Tulis guntingan kata pasal kepercayaan yang keempat di papan tulis. Bacalah 
kembali dengan keras bersama anak-anak. Kemudian hapuslah beberapa kata dan 
ulangi kembali membacanya dengan keras bersama mereka lagi. Teruskan 
menghapus beberapa kata setiap anda mengulang membacanya selama latihan itu 
bermanfaat bagi mereka. 

Yesus Kristus Berjanji Untuk Mengirimkan Roh Kudus 

Pasanglah gambar 3-22, Perjamuan Terakhir. Jelaskan bahwa malam sebelum Yesus 
Kristus disalibkan, la makan malam bersama Duabelas RasulNya. Pada saat itu, la 
juga mengajarkan mereka beberapa hal yang sangat penting, la tahu bahwa mereka 
akan sangat sedih ketika la meninggalkan mereka, la tahu mereka akan 
membutuhkan bantuanNya. Yesus berjanji kepada para RasulNya bahwa la tidak 
akan meninggalkan mereka sendiri tetapi akan mengirimkan seseorang untuk 
membantu dan menghibur mereka. 

Mintalah seorang anak yang lebih besar untuk membaca apa yang Yesus katakan 
kepada para RasulNya dari Yohanes 14:16 atau anda dapat membacanya sendiri. 

• Apakah nama lain dari Penghibur yang dijanjikan Yesus untuk dikirimkan kepada 
para RasulNya? (Roh Kudus.) 

Bacalah Yohanes 14:26 kepada anak-anak. 

Tekankan bahwa Yesus Kristus mengirimkan Roh Kudus untuk menolong dan 
menghibur Para RasulNya. Walaupun para Rasul tidak dapat melihat Roh Kudus, 
mereka dapat merasakan pertolongan dan penghiburanNya. Itulah sebabnya 
mengapa ia disebut Penghibur. 

Nyanyian Nyanyikan atau ucapkan lirik nyanyian "Roh Kudus." 

Roh Kudus Dapat Menolong Kita 

Penyajian pengajar Jelaskan bahwa sebagai anggota Gereja Yesus Kristus, kita memiliki hak istimewa 
yang sama seperti para Rasul dalam memiliki Roh Kudus untuk menolong dan 
menghibur kita. Tekankan bahwa penemanan Roh Kudus merupakan salah satu 
karunia terbesar yang dapat kita nikmati dalam kehidupan ini. Kita selalu dapat 
memperoleh penemanan dari Roh Kudus jika kita layak dan hidup dengan benar. 

Ceritakan kepada anak-anak bahwa Roh Kudus dapat menolong kita mengetahui apa 
yang harus dilakukan pada saat kita harus mengambil keputusan yang sulit. Anjurkan 
anak-anak agar menuruti perasaan mereka dari Roh Kudus ketika mereka merasa 
takut atau terluka. la akan menolong mereka mengetahui apa yang harus mereka 
lakukan, seperti suatu bisikan yang mendorong mereka untuk memberitahu seseorang 
yang dapat menolong. 

Q e r j t a Ceritakan kisah berikut ini dengan kalimat anda sendiri. Mintalah anak-anak 
mendengarkan untuk memahami bagaimana Roh Kudus menolong dan menghibur 
seorang anak perempuan bernama Jan: 

Hampir seluruh hidupnya Jan tinggal di kota pertanian yang kecil, la sangat menyukai 
kota itu serta orang-orang yang hidup di sana. Seringkali Jan memikirkan betapa 
bagusnya dapat hidup di kota yang penuh dengan masyarakat yang ramah. 

Pada suatu hari ayah Jan pulang dari kerja dan mengatakan kepada keluarga bahwa 
ia akan pindah pekerjaan dan bahwa mereka akan pindah ke kota yang lebih besar. 

• Bagaimana pendapat anda mengenai perasaan Jan? 

Jan merasa sedih dan kecewa setiap kali memikirkan tentang pindah. Sulit baginya 
untuk memikirkan bahwa ia segera akan pergi meninggalkan teman-temannya, rumah, 
sekolah, dan lingkungannya. 

Mengulang pasal-
pasal kepercayaan 

Gambar 

Tulisan suci 
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Jan merasa cemas, la bertanya-tanya apakah ia akan mempunyai kesulitan untuk 
menjalin teman baru. Seperti apakah rumah dan lingkungan barunya? Akankah tugas 
sekolah terlalu sulit baginya? 

Tidak seorangpun dapat menolongnya untuk menghilangkan perasaan cemasnya. Jan 
memutuskan untuk berdoa kepada Bapa Surgawi memohon bantuan. 

Jan berdoa kepada Bapa Surgawi dengan sepenuh hati. Sewaktu ia berdoa, sesuatu 
yang menyenangkan terjadi. Semua perasaan cemas dan takut mulai hilang. 

Jan merasa bahwa seseorang telah menghiburnya. 

• Siapakah yang telah menghibur Jan? (Roh Kudus.) 

Keluarga Jan pindah, dan segala sesuatu berjalan dengan baik. la selalu ingat 
bantuan penuh kasih yang ia terima dari Bapa Surgawi melalui Roh Kudus. 

Anda boleh menceritakan saat anda dihibur oleh Roh Kudus, seperti ketika anda 
merasa takut atau ketika anda kehilangan seseorang yang anda kasihi. Berikan 
kesaksian bahwa Roh Kudus dapat menghibur dan membimbing kita. Karunia Roh 
Kudus yang kita terima setelah baptisan adalah salah satu hadiah yang paling 
berharga yang dapat Bapa Surgawi berikan kepada kita untuk menolong kita memilih 
yang benar sepanjang kehidupan kita. 

Rangkuman 

Tekankan bahwa sebagai anggota Gereja kita percaya kepada Roh Kudus. Kita tahu 
bahwa ia akan memberi kita pertolongan dan penghiburan yang kita perlukan jika kita 
mematuhi perintah-perintah. 

Pasal kepercayaan Jelaskan bahwa pasal kepercayaan yang pertama berbicara tentang Roh Kudus. 
Ulangi bersama anak-anak pasal kepercayaan yang pertama. Perlihatkan gambar 
3-10, Penglihatan Pertama, dan gambar 3-14, Seorang Anak Perempuan Ditetapkan, 
pada urutan yang tepat sewaktu anda mengulangi pasal kepercayaan. 

Mintalah seorang anak memberikan doa penutup; ingatkan dia untuk berterima kasih 
kepada Bapa Surgawi karena memungkinkan kita menerima karunia Roh Kudus 

Kegiatan 
Pelengkap Pilihlah dari kegiatan-kegiatan berikut yang terbaik bagi anak-anak anda. Anda dapat 

menggunakannya dalam pelajaran itu sendiri atau sebagai suatu pengulangan atau 
rangkuman. Untuk petunjuk tambahan, lihat "Waktu Kelas" di dalam "Bantuan untuk 
Pengajar." 

1. Undanglah seorang tamu khusus ke kelas anda. Mintalah tamu anda membagikan 
sebuah pengalaman pada saat ia dihibur oleh Roh Kudus. (Dapatkan ijin dari 
uskup atau presiden cabang jika tamu tersebut bukan dari cabang atau 
lingkungan anda.) 

2. Tanyakan kepada anak-anak apakah ada seseorang yang membuat mereka 
merasa hangat, bahagia, dan aman, khususnya saat sesuatu terjadi yang 
membuat mereka sedih. Tekankan bahwa orang seperti itu kadang-kadang dapat 
memberi penghiburan kepada kita ketika kita sedih atau merasa kesepian. 
Jelaskan bahwa Roh Kudus kadang-kadang disebut Penghibur, la dapat memberi 
kita penghiburan besar selama kehidupan kita. Yesus Kristus mengirim Dia untuk 
menyertai kita ketika kita merasa sedih atau susah. 

3. Nyanyikan atau ucapkan kalimat dua terakhir dari "Suara Yang Lembut" (Buku 
Nyanyian Anak-anak, him. 64.) 

Pengalaman 
pengajar dan 
kesaksian 
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Dengar, dengar (Lengkungkan tangan ke telinga) 
Roh Kudus yang berbisik (Tempatkan jari telunjuk ke bibir) 
Dengar, dengar (Lengkungkan tangan ke telinga) 
Suara yang lembut. (Letakkan tangan di dada) 

4. Mainkan permainan tenang berikut bersama anak-anak untuk menunjukkan bahwa 
kita dapat dibimbing oleh suara yang lembut: 

Perlihatkan kepada anak sebuah benda kecil yang akan anda sembunyikan dalam 
permainan ini. Mintalah seorang anak meninggalkan kelompoknya sebentar sewaktu 
anda menyembunyikan benda itu. Mintalah anak itu kembali ke kelompoknya, dan 
katakan kepadanya bahwa ia harus mendengarkan untuk menemukan jalan ke benda 
yang tersembunyi itu. Gunakan suatu suara yang pelan, seperti ketukan lembut 
sebuah pensil, tepukan tangan perlahan, atau senandung sebuah nyanyian, untuk 
menunjukkan kepada anak itu jalan manakah yang dituju untuk mencari benda yang 
tersembunyi itu. Pastikan bahwa suara-suara yang anda buat hendaknya sangat 
pelan dan khidmat. Ketuklah yang lembut apabila anak melihat ke arah yang benar. 
Ketuklah lebih cepat apabila anak itu mendekati tempat persembunyian itu, sampai ia 
menemukan benda itu. 

Tekankan kepada anak-anak bahwa mereka dapat dipimpin dalam kehidupan mereka 
dengan mendengarkan suara yang lembut dari Roh Kudus. 

5 Bisikkan kepada anak-anak dan katakan sesuatu seperti, "Jika anda mendengar 
saya taruhlah jari anda ke pipi anda. Jika anda mendengar saya. taruhlah jari 
anda ke dagu anda." Kemudian jelaskan kepada anak-anak bahwa ada orang lain 
lagi yang berbicara dengan suara yang lembut, dan mereka hendaknya 
mendengarkan dengan sangat hati-hati untuk mendengarkan apa yang dikatakan 
suara itu kepada mereka. Suara itu datang dari Roh Kudus. 
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Perjanjian Pembaptisan Pelajaran 

10 
Tujuan Menolong anak-anak memahami bahwa ketika mereka dibaptiskan, mereka membuat 

perjanjian dengan Bapa Surgawi. 

Persiapan Catatan: Karena pelajaran ini mungkin memerlukan penyesuaian besar bagi anak-
anak yang berusia empat, lima, dan enam tahun, anda mungkin ingin menunda 
mengajarkan pelajaran ini sampai anak-anak hampir siap untuk pembaptisan. 

1. Dengan penuh doa pelajarilah Mosia 18:8-10 dan Alma 7:15-16. 

2. Persiapkan guntingan kata berikut: 

Mematuhi perintah-perintah 

Mengampuni saya 

Karunia Roh Kudus 

Hidup bersamaNya selamanya 

3. Buatlah dua tanda kertas dengan melipat kertas menjadi dua arah memanjang, 
dan berilah nama seperti yang terlihat. 

4. Bersiaplah untuk membantu anak-anak menyanyikan atau mengucapkan lirik lagu 
"Baptisan" (Buku Nyanyian Anak-anak, him. 60). 

5. Bahan yang diperlukan: 
a. Kitab Mormon. 
b. Lencana dari kertas untuk setiap anak dengan tulisan "Saya dapat memenuhi 

janji saya." 
c. Guntingan gambar dari seorang anak laki-laki dan anak perempuan (guntingan 

gambar 3-1 dan 3-2). 
d. Kantong kertas yang cukup besar untuk memuat guntingan kata. 
e. Kapur, papan tulis, dan penghapus 
f. Perisai dan cincin MYB. 
g. Gambar 3-13, Seorang Anak Laki-laki Dibaptis (62018); gambar 3-10, 

Penglihatan Pertama (62470; Perangkat Gambar Tulisan Suci 403); gambar 
3-23, Anak Membaca Tulisan Suci; gambar 3-24, Anak Berdoa; gambar 3-25, 
Pergi ke Gereja; gambar 3-26, Anak Membayar Persepuluhan; gambar 3-27, 
Berbagi Sepeda Roda 3 (62317); gambar 3-28, Memilih yang Benar. 

6. Buatlah persiapan yang diperlukan untuk setiap kegiatan pelengkapyang akan 
anda gunakan. 

Pengembangan 
Pelajaran yang 
Disarankan Mintalah seorang anak untuk memberikan doa pembuka. 
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Tindak lanjuti dengan anak-anak jika anda mendorong mereka untuk melakukan 
sesuatu selama minggu lalu. 

Kegiatan penarik 
perhatian 

Cerita 

Pembahasan cerita 

Pembahasan 
papan tulis 

Situasi 

Janji dan Perjanjian 

Mintalah salah seorang anak untuk menolong anda. Katakan kepada dia bahwa jika 
dia melakukan apa yang anda katakan, anda akan memberi dia sesuatu yang 
istimewa. Mintalah ia melakukan tugas yang sederhana, seperti berputar 2 kali dan 
menjabat tangan anda. Mintalah ia berjanji untuk melakukan yang terbaik dalam 
tugasnya ini. Kemudian biarlah ia melakukannya. Setelah ia melakukan tugasnya, 
katakan kepadanya bahwa anda tetap berpegang pada bagian dari perjanjian anda. 
Penitikan atau rekatkan sebuah lencana "Saya dapat memenuhi janji saya" di baju. 
Katakan kepada anak-anak bahwa baik anda maupun anak yang telah membantu 
anda itu telah memenuhi perjanjian." Kemudian biarkan anak lainnya mendapatkan 
lencana dengan melakukan hal yang sama. 

• Apakah yang kita masing-masing janjikan? 

• Apa yang terjadi kalau anda memenuhi janji anda? 

Ceritakan kisah berikut ini dengan kalimat anda sendiri: 

Steven hampir pergi keluar untuk bermain suatu pagi hari ketika ibunya memberinya 
sekantong apel. 

"Kantong yang berisi apel ini untuk Sister Jones yang di ujung jalan. Dapatkah kamu 
mengantarkannya untuk ibu?" tanyanya. 

"Tentu saja." kata Steven sambil mengambil kantong itu. 

"Pastikan kamu mengantarkan apel ini sebelum bermain, dan hati-hati jangan ada 
satu pun yang jatuh," kata ibunya." Bawalah apel ini langsung ke Sis Jones." 

"Saya berjanji akan mengantar apel ini," jawab Steven. 

Ketika Steven keluar rumah dengan sekantong apel itu, dua orang temannya sudah 
menunggunya. Mereka akan memulai permainan dan ingin dia ikut. 

"Saya harus mengantar apel-apel ini lebih dahulu," kata Steven. 

Salah satu anak laki-laki itu mengatakan, "Oh, kamu dapat melakukannya nanti. Kita 
hanya dapat bermain selama satu jam, kita perlu segera mulai." 

"Tidak, saya akan melakukan ini dulu. Saya telah berjanji kepada ibu saya." 

Sewaktu ia berjalan, Steven mulai mengayunkan kantong apelnya ke udara, kemudian 
ia ingat janjinya. Jika ia mengayunkan kantong itu tinggi-tinggi mungkin saja apel itu 
dapat jatuh keluar dan rusak, la memegang kantong itu dengan hati-hati sewaktu ia 
berjalan menuju ke rumah Sister Jones. 

Ketika ia memberikan kantong itu kepada Sister Jones, Steven tersenyum. 

• Apakah janji Steven kepada ibunya? 

• Apa pendapat anda mengenai perasaan Steven yang mengetahui bahwa ia telah 
memenuhi janjinya? 

Tulislah kata berjanji di atas papan tulis, dan tanyakan kepada anak-anak apakah 
pendapat mereka? Jelaskan bahwa sewaktu anda setuju melakukan sesuatu atau 
mengatakan anda akan melakukannya, anda telah membuat janji. 

Ceritakan kepada anak-anak bahwa ada jenis pembahasan perjanjian lainnya, yaitu 
janji dua arah. Mintalah mereka mendengarkan dengan teliti situasi berikut ini agar 
mereka dapat menceritakan perjanjian apa yang saling dibuat oleh Jean dan 
ayahnya. 
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Pelajaran 10 

Pembahasan 
papan tulis 

Pembahasan 
tulisan suci 

Gambar dan 
pembahasan 

Nyanyian 

Potongan kata dan 
pembahasan 

Jean dengan gembira mengatakan kepada ayahnya bahwa ada sirkus di kota ini dan 
bertanya apakah mereka dapat pergi. Ayahnya mengingatkan Jean bahwa kemarin 
angin telah meniup banyak sampah masuk ke halaman rumah, dan perlu untuk 
dibersihkan. Jean mengerutkan dahi. Ayahnya mengatakan kepadanya jika ia 
membersihkan halaman itu pada pagi hari, ayah akan mengajaknya ke sirkus pada 
sore harinya. Jean mengatakan bahwa ia akan membersihkan halaman. Baik Jean 
dan ayahnya telah saling membuat sebuah perjanjian. 

• Apakah bagian dari janji Jean? 

• Apakah bagian dari janji ayahnya? 

• Seandainya Jean mengingkari bagian dari janjinya, apakah ayahnya masih perlu 
memenuhi bagian dari janjinya? (Tidak.) 

Tulislah Perjanjian di atas papan tulis dan mintalah anak-anak mengucapkannya 
bersama-sama dengan anda. 

• Apakah artinya sebuah perjanjian? 

Jelaskan bahwa sebuah perjanjian adalah janji dua arah. Sewaktu anda membuat 
sebuah perjanjian dengan seseorang, anda setuju untuk melakukan hal-hal tertentu 
dan orang itu setuju untuk melakukan hal-hal tertentu. 

Kita Membuat suatu Perjanjian pada Baptisan 

Ceritakan kepada anak-anak bahwa ketika mereka berumur delapan tahun, mereka 
dapat membuat sebuah perjanjian yang sangat penting. Mintalah mereka untuk 
mendengarkan ayat suci berikut ini sehingga mereka dapat mengatakan kepada 
siapakah perjanjian itu dibuat dan bagaimana perjanjian itu dibuat. Baca dan jelaskan 
Alma 7:15, dimulai dengan "datanglah dan keluarlah." 

• Menurut ayat suci ini kepada siapakah anda membuat sebuah perjanjian? (Bapa 
Surgawi.) 

• Apakah yang harus kita lakukan untuk menunjukkan bahwa anda telah membuat 
perjanjian dengan Bapa Surgawi? (Dibaptiskan.) 

Perlihatkan gambar 3-13, Seorang Anak Laki-laki Dibaptiskan. Jelaskan bahwa 
perjanjian yang sedang kita bicarakan adalah perjanjian pembaptisan. Ketika kita 
dibaptis, kita menunjukkan kepada Bapa Surgawi bahwa kita sedang membuat 
sebuah perjanjian dengan Dia. Kita berjanji untuk melakukan sesuatu, dan Bapa 
Surgawi berjanji untuk melakukan sesuatu. 

Bersama anak-anak, nyanyikan atau ucapkan lirik nyanyian "Baptisan": 

Dahulu datanglah Yesus 
Ke Yohanes Pembaptis 
Dibaptis secara celup 
Di dalam sungai Yordan. 

Jelaskan keterangan berikut ini dan ajukan pertanyaan-pertanyaannya. Biarlah anak-
anak menjelaskan sebanyak yang mereka ketahui. Bantulah mereka seperlunya. 
Selama pembahasan perlihatkan guntingan-guntingan kata yang tepat. Kemudian 
lipatlah dan masukkan ke dalam kantong kertas. 

Ketika kita dibaptiskan, kita berjanji kepada Bapa Surgawi bahwa kita akan mematuhi 
perintah-perintahNya. (Perlihatkan guntingan katanya). 

• Apa sajakah perintah-perintah Bapa Surgawi itu? 

• Apa yang kita janjikan kepada Bapa Surgawi sewaktu kita dibaptiskan? (Untuk 
mematuhi perintah-perintahNya.) 
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Inilah bagian dari perjanjian kita. Jika kita mematuhi perjanjian kita, Bapa Surgawi 
berjanji untuk mengampuni kita ketika kita bertobat (perlihatkan guntingan kata) dan 
memberi kita karunia Roh Kudus (perlihatkan guntingan kata), la berjanji bahwa kita 
akan hidup selamanya bersamaNya (perlihatkan guntingan kata). 

• Apakah bagian dari perjanjian Bapa Surgawi? (la akan mengampuni kita ketika kita 
bertobat, la akan memberi kita karunia Roh Kudus, la akan membiarkan kita untuk 
hidup selamanya bersamaNya.) 

Kegiatan Pasanglah gambar 3-10, Penglihatan Pertama, dan dua guntingan gambar. Mintalah 
seorang anak menunjuk Bapa Surgawi ke dalam gambar itu. Bacalah dua tanda itu dan 
mintalah seorang anak menempatkan tanda "Saya berjanji" di samping guntingan gambar 
itu; kemudian mintalah seorang anak menempatkan gambar Bapa Surgawi berjanji" di 
samping gambar Penglihatan Pertama. Mintalah setiap anak mengambil guntingan kata 
yang ada di dalam kantong kertas, membacanya (atau anda membacakannya), dan 
meletakkannya di depan tanda yang benar. Ulangi kegiatan ini hingga setiap anak 
mendapat giliran paling sedikit satu kali putaran. Ulangi kedua daftar ini. Jelaskan bahwa 
perintah-perintah yang kita janjikan akan kita patuhi mencakup ajaran-ajaran Yesus Kristus 
yang telah kita pelajari di kelas Pratama maupun di rumah. 

Rangkuman 
Gambar Peragakan ke enam gambar yang menjelaskan perintah-perintah (gambar 3-23 

sampai gambar 3-28), gambar perisai MYB, dan sebuah cincin MYB. 

Mintalah setiap anak menyebutkan perintah yang digambarkan oleh gambar dan 
perisai itu. (Gambar-gambar tersebut menggambarkan membaca tulisan suci, berdoa, 
pergi ke Gereja, membayar persepuluhan, mengasihi orang lain, dan memilih yang 
benar. Bantulah anak memahami bahwa bukan itu saja perintah-perintah yang harus 
kita patuhi. Anda mungkin ingin mereka menyarankan yang lain.) 

Anjurkan anak-anak untuk melihat kepada cincin MYB mereka dan memikirkan 
tentang memenuhi perjanjian mereka kepada Bapa Surgawi bilamana mereka melihat 
cincin mereka. Mereka hendaknya mengingat bahwa dibaptiskan juga berarti berjanji 
untuk mematuhi perintah-perintahNya.. 

Kesaksian pengajar Tekankan pentingnya patuh pada perjanjian, khususnya perjanjian yang kita buat 
dengan Bapa Surgawi. Berikan kesaksian bahwa Bapa Surgawi mengasihi semua 
anakNya dan ingin mematuhi bagianNya dari perjanjian pembaptisan. Anjurkan anak-
anak untuk bersiap membuat dan mematuhi perjanjian pembaptisan dengan mematuhi 
perjanjian yang mereka buat. 

Minta seorang anak untuk memberikan doa penutup. 

Kegiatan 
Pelengkap Pilihlah dari kegiatan-kegiatan berikut yang terbaik bagi anak-anak anda. Anda dapat 

menggunakannya dalam pelajaran itu sendiri atau sebagai suatu pengulangan atau 
rangkuman. Untuk petunjuk tambahan, lihat "Waktu Kelas" dalam "Bantuan untuk para 
Pengajar." 

1. Perlihatkan kepada anak-anak Baptism A Promise to Follow Jesus [Baptisan-
Sebuah Janji untuk Mengikuti Yesus] (9 menit) dari Primary Video Collection 
[Kumpulan Video Pratama] (53179), dan bahaslah pertanyaan berikut ini: 

• Apa yang Luis janjikan kepada orang tuanya? 

• Apa yang Luis janjikan kepada Bapa Surgawi ketika ia dibaptiskan? 

2. Persiapkan salinan dari "Perjanjian Pembaptisan Saya" yang terdapat pada akhir 
pelajaran, untuk setiap anak. Bacalah bersama-sama dengan anak-anak. Bantulah 
atau mintalah setiap anak menuliskan namanya di atas garis yang tersedia. 
Anjurkan mereka untuk menyimpan selebaran ini di suatu tempat yang khusus 
sehingga mereka dapat melihatnya dan memikirkannya sesering mungkin. 
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Pelajaran 

10 
Kata-kata Bijaksana 

Tujuan Menolong setiap anak memahami bahwa Tuhan memberkati kita sewaktu kita 
mengikuti perintah-perintah yang diberikan dalam Kata-kata Bijaksana. 

Persiapan 1. Dengan penuh doa pelajarilah Ajaran dan Perjanjian 89 dan Daniel 1. 

2. Dua kantong kertas, satu dengan gambar wajah tersenyum, dan satu lagi dengan 
gambar wajah sedih. Jika tidak ada kantong kertas, gambarlah wajah tersenyum 
dan wajah sedih di atas kertas yang terpisah. 

3. Buatlah sebuah gambar bulatan wajah tersenyum kecil untuk setiap anak. Anda 
dapat memilih untuk membawa peniti atau isolasi untuk menempelkannya ke baju 
anak-anak. 

4. Buatlah gambar kecil makanan atau guntinglah dari majalah (jika ada). Sediakan 
secukupnya sehingga setiap anak mendapat paling sedikit dua gambar. Sertakan 
gambar dari berbagai macam makanan sehat, dan juga gambar rokok, teh atau 
kopi, dan minuman alkohol. 

5. Bersiaplah untuk menyanyikan atau mengucapkan lirik dari "Tuk Kesehatan dan 
Kekuatan" (Buku Nyanyian Anak-anak, him. 19). 

6. Bahan yang diperlukan: 
a. Alkitab dan Ajaran dan Perjanjian. 
b. Gambar perisai dan cincin MYB, 
c. Gambar 3-6, Nabi Joseph Smith (62002; Perangkat Gambar Tulisan Suci 401); 

gambar 3-29, Daniel menolak Daging dan Anggur Raja (62094; Perangkat 
Gambar Tulisan Suci 114); gambar 3-27, Berbagi Sepeda Roda Tiga (62317); 
gambar 3-30, Melompat tali (62523); gambar 3-31, Anak dengan seekor Anjing. 

7. Buatlah persiapan yang diperlukan untuk setiap kegiatan pelengkap yang akan 
anda gunakan. 

Pengembangan 
Pelajaran yang 
Disarankan 

Kegiatan penarik 
perhatian 

Mintalah seorang anak untuk memberikan doa pembuka. 

Tindak lanjuti dengan anak-anak jika anda mendorong mereka untuk melakukan 
sesuatu selama minggu lalu. 

Bapa Surgawi dan Yesus Kristus Ingin Kita Mempunyai Tubuh yang Sehat 

Mintalah anak-anak menutup mata mereka dan membayangkan bahwa mereka 
mempunyai binatang peliharaan, seperti seekor anak anjing. Mereka sangat 
menyayangi anak anjing itu dan sangat menikmati keberadaannya. Pada suatu hari 
binatang peliharaan mereka kelihatannya letih dan sakit, dan tidak mau memakan 
makanan kesukaannya. 

• Apakah yang terjadi dengan binatang khayalan anda? 

• Mengapa binatang itu tidak mau makan? 

66 



Jelaskan bahwa binatang peliharaan itu telah memakan sesuatu yang tidak baik 
baginya. 

• Bagaimana anda dapat menolong binatang anda? (Dengan tidak membiarkan dia 
memakan makanan yang tidak baik baginya.) 

• Apa yang terjadi pada tubuh anda jika anda memakan makanan yang tidak baik? 

Jelaskan bahwa kita dapat merusak tubuh kita dengan memakan hal-hal yang tidak 
baik bagi kesehatan. Karena Bapa Surgawi dan Yesus Kristus mengetahui hal ini 
dapat, mereka memberi kita beberapa perintah untuk menolong kita menjadi kuat dan 
bahagia. 

Bapa Surgawi dan Yesus Kristus Memberi Kita Kata-kata Bijaksana 

Perlihatkan gambar 3-6, Nabi Joseph Smith. Jelaskan Yesus Kristus telah 
memberitahu Nabi Joseph Smith mengenai beberapa jenis makanan yang harus kita 
makan dan beberapa yang tidak boleh kita makan. Joseph Smith telah menulis hal-hal 
ini untuk menuntun kita. Petunjuk-petunjuk ini disebut Kata-kata Bijaksana, yang 
terdapat di bagian 89 dari Ajaran dan Perjanjian. (Angkatlah sebuah kitab Ajaran dan 
Perjanjian.) 

Jelaskan bahwa makanan yang hendaknya kita makan mencakup sayur-sayuran, 
kacang-kacangan, sedikit daging, buah-buahan, dan biji-bijian seperti gandum (roti 
dan mie) dan nasi. 

Yesus Kristus juga memperingatkan kita mengenai hal-hal yang dapat merusak tubuh 
kita, seperti tembakau, minuman panas seperti teh dan kopi, serta anggur dan 
minuman alkohol lainnya. Para nabi sekarang juga telah memperingatkan kita untuk 
tidak menggunakan obat-obatan terlarang. (Bantulah anak-anak memahami tidak 
semua orang yang merokok, minum teh, minum kopi, atau minuman alkohol; atau 
menggunakan obat-obatan adalah orang-orang yang tidak baik. Beberapa orang 
bahkan tidak mengetahui bahwa hal-hal ini tidak baik bagi kesehatan mereka.) 

Jelaskan bahwa Yesus Kristus juga mengatakan kepada kita bahwa daging 
hendaknya digunakan dengan hemat. Jelaskan bahwa adalah baik bagi kita untuk 
memakan berbagai jenis makanan sehat. 

Pasanglah gambar anak yang aktif (gambar 3-27, Berbagi Sepeda Roda Tiga; 
gambar 3-30, Melompat Tali; gambar 3-31, Anak dengan Seekor Anjing). Pastikan 
anak-anak memahami bahwa Kata-kata Bijaksana diberikan kepada kita untuk 
menolong kita memelihara tubuh kita sehat dan kuat, dan bahwa kita akan lebih 
bahagia ketika kita mematuhi petunjuk-petunjuk ini. 

Permainan Letakkan gambar dua muka (atau kantong kertas), yang satu tersenyum dan yang 
satu sedih, di atas lantai. Tunjukkan gambar-gambar minuman dan makanan. Biarkan 
anak-anak secara bergantian memilih sebuah gambar makanan. Biarkan mereka 
memutuskan di kantong atau tumpukan yang manakah tempat setiap makanan itu. 
Bahaslah makanan yang mana yang akan menolong tubuh kita tumbuh kuat dan 
sehat. 

Bapa Surgawi dan Yesus Kristus Ingin Kita Sehat dan Kuat 

Tulisan suci, gambar, Perlihatkan gambar 3-29, Daniel Menolak Daging dan Anggur Raja, lalu ceritakan 
dan cerita kisah terkait dari tulisan suci (lihat Daniel 1). Jelaskan bahwa Daniel tahu bahwa 

daging dan anggur yang berlimpah dari Raja itu tidak baik bagi tubuhnya dan tidak 
membuatnya kuat. la sangat berani dan menolak pemberian Raja. la memilih untuk 
makan sayur-sayuran dan padi-padian (biji-bijian) dan meminta air putih untuk 
diminum. Jelaskan bahwa Raja akhirnya mengetahui Daniel beserta ketiga temannya 

Gambar dan 
pembahasan 
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menjadi lebih sehat dan lebih bijaksana dari semuanya. (Ini adalah Daniel yang sama 
yang kelak dilemparkan ke dalam gua singa lalu berdoa kepada Allah ketika Raja 
melarangnya dan telah diselamatkan secara menakjubkan oleh Allah.) 

Tulisan suci Bacakan Daniel 1:17 kepada anak-anak, dan jelaskan bahwa Bapa Surgawi 
memberkati mereka karena menjaga tubuh mereka. 

Anjurkan anak-anak untuk mengikuti contoh Daniel apabila mereka ditawarkan 
sesuatu yang tidak baik untuk tubuh mereka. Biarkan anak-anak dengan singkat 
membahas atau memerankan apa yang dapat mereka lakukan untuk memilih yang 
benar. 

Nyanyian Bersama anak-anak nyanyikan atau ucapkan lirik lagu "Tuk Kesehatan dan Kekuatan." 
Jika anak-anak mengenal nyanyian ini, anda dapat mencoba menyanyikan lagu ini 
dengan bersahut-sahutan. 

Tuk kesehatan, kekuatan, 
Kami memuji namaMu ya Tuhan. 
Puji syukur Tuhan. 

Rangkuman 

Perlihatkan gambar perisai atau cincin MYB. Tekankan pentingnya memilih cara yang 
benar untuk menjaga tubuh kita kuat. Berikan beberapa pertanyaan dari pelajaran ini 
sebagai suatu pengulangan singkat, seperti berikut ini: 

• Yesus mengajarkan kita bagaimana kita hendaknya menjaga tubuh kita sehat dan 
kuat. Di manakah kita dapat membacanya dalam tulisan suci? (Ajaran Perjanjian 
89.) 

• Kita menyebutnya (Kata-kata Bijaksana) 

• Mengapa disebut Kata-kata Bijaksana? 

• Makanan-makanan apa sajakah yang dapat kita makan dan minum? 

• Makanan apa sajakah yang dapat membahayakan tubuh kita? 

• Bagaimanakah Daniel menunjukkan keberaniannya? (Dengan mengatakan "tidak" 
terhadap makanan yang tidak menyehatkan tubuh.) 

• Apa yang dapat anda lakukan jika seseorang menawarkan anda sesuatu yang 
tidak sehat? (Tanyakan kepada mereka mengenai beberapa jenis khusus, seperti 
rokok, minuman keras, atau bahkan untuk memakan banyak permen. Bantulah 
anak-anak belajar serta melatih cara-cara untuk menjawab tantangan seperti ini.) 

Selebaran Berilah setiap anak sebuah gambar muka tersenyum (anda dapat menggunakan 
peniti dan melekatkan dengan selotip ke baju mereka) untuk mengingatkan mereka 
bahwa mereka akan lebih bahagia ketika mereka memilih makanan yang sehat untuk 
dimakan. 

Mintalah anak yang memberikan doa penutup untuk berterima kasih kepada Bapa 
Surgawi atas makanan sehat dan tubuh yang kuat. 

Kegiatan 
Pelengkap Pilihlah dari kegiatan-kegiatan berikut yang terbaik bagi anak-anak anda. Anda dapat 

menggunakannya dalam pelajaran itu sendiri atau sebagai suatu pengulangan atau 
rangkuman. Untuk petunjuk tambahan, lihat "Waktu Kelas" dalam Bantuan untuk 
Pengajar." 
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Pelajaran 10 

1. Anda dapat membawa sedikit camilan yang menyehatkan untuk dibagikan kepada 
anak-anak, seperti buah atau biskuit crackers. (Periksalah dengan para orangtua 
anak-anak untuk memastikan bahwa tidak seorang anakpun yang alergi atau 
bereaksi negatif terhadap makanan. Jangan membawa makanan pada hari Minggu 
puasa.) 

2. Nyanyikan dan ucapkan bait yang-kedua dari "Di Deseret Nan Indah" (Buku 
Nyanyian, him. 147) bersama-sama dengan anak-anak. 

Agar panjang umurnya, 
tegap kuat badannya, 
Teh, kopi, tembakau dihindarinya, 
Pantang minuman keras, makan daging terbatas; 
Bijak, baik, dan agung yang dicarinya. 

3. Untuk anak-anak yang lebih kecil, anda dapat membuat sebuah boneka yang 
terbuat dari kertas atau dari kain dengan mulut lebar yang dapat dibuka. 
Perlihatkan beberapa gambar makanan atau jelaskan tentang beberapa makanan. 
Bukalah mulut boneka itu lebar-lebar untuk makanan yang baik dan tutuplah 
mulutnya untuk makanan yang hendaknya tidak dimasukkan ke dalam tubuh. Atau 
anda dapat mengundang anak-anak untuk membuka dan menutup mulut mereka 
sewaktu anda menunjukkan atau menguraikan berbagai makanan. (Lihat the 
Friend, Nov. 1993, him.. 12) 

4. Mintalah anak-anak memerankan kisah tentang Daniel dan saudara-saudaranya 
yang menolak makanan Raja yang berat dan memilih makanan sederhana yang 
mereka ketahui lebih menyehatkan. 
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Pelajaran 

10 
Munculnya Kitab Mormon 

Tujuan Menolong setiap anak memahami bagaimana kita menerima Kitab Mormon. 

Persiapan 1. Dengan penuh doa pelajarilah Joseph Smith 2:29-54, 59-60; Mormon 8:1,4. 

2. Pelajari dan bersiaplah untuk menyanyikan atau mengucapkan lirik dari "Lemping-
lemping Emas" (Buku Nyanyian Anak-anak, him. 53). 

3. Bahan yang diperlukan: 
a. Mutiara yang Sangat Berharga; dan jika mungkin, kitab Mormon untuk masing-

masing anak. 
b. Gambar 3-32, Moroni Menampakkan Diri kepada Joseph Smith Di Kamarnya 

(62492; Perangkat Gambar Tulisan Suci 404); gambar 3-33, Joseph Menerima 
Lemping-lemping Emas (62012; Perangkat Gambar Tulisan Suci 406); gambar 
3-34, Mormon mempersingkat lemping-lemping (62520; Perangkat Gambar 
Tulisan Suci 306); dan gambar 3-35, Moroni menyembunyikan Lemping-lemping 
di dalam Bukit Kumorah (62462; Perangkat Gambar Tulisan Suci 320); gambar 
3-36, Lemping-lemping Emas. 

4. Buat persiapan yang diperlukan untuk setiap kegiatan pelengkap yang akan anda 
gunakan. 

Pengembangan 
Pelajaran yang 
Disarankan Mintalah seorang anak untuk memberikan doa pembuka. 

Tindak lanjuti dengan anak-anak jika anda mendorong mereka untuk melakukan 
sesuatu selama minggu lalu. 

Mormon Menulis di atas Lemping-Lemping Emas 

Kegiatan penarik Senandungkan bait pertama nyanyian "Lemping-lemping Emas" 
perhatian 

• Pasanglah gambar 3-36, Lemping-lemping Emas. Dapatkah seseorang 
menceritakan kepada saya nyanyian apakah yang saya senandungkan ini? 
("Lemping-lemping Emas.") 

Jelaskan bahwa pelajaran ini adalah mengenai Lemping-lemping Emas. 

Katakan kepada kelas bahwa bertahun-tahun yang lampau, para ayah telah 
menyimpan sejarah keluarga mereka. Biasanya, sebelum seorang ayah meninggal, ia 
akan menurunkan sejarah keluarga kepada putranya, yang akan melanjutkan 
penulisan sejarah itu. Para keluarga akan menyimpan sejarah mereka seperti ini 
selama bertahun-tahun. Para nabi juga menulis apa yang terjadi kepada keluarga 
mereka. Tetapi mereka juga menulis mengenai bagaimana Bapa Surgawi menolong 
mereka dan mengenai bangsa yang tinggal di sekitar mereka pada masa itu. 

Pembahasan gambar Pasanglah gambar 3-34, Mormon Meringkas Lemping-lemping. 

Jelaskan bahwa Bapa Surgawi memanggil seorang nabi bernama Mormon untuk 
mengumpulkan semua sejarah mengenai bangsanya, menyalin bagian yang paling 
penting, dan menulisnya di atas lembaran tipis emas, seperti halaman pada sebuah 
buku. Lembaran ini disebut lemping-lemping emas. 
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• Mengapa Mormon menulis di atas lembaran emas dan bukan di atas kertas? 

Katakan kepada anak bahwa emas adalah logam yang tahan lama. Emas tidak dapat 
hancur seperti kertas dan bahan lainnya atau berkarat seperti logam lainnya. 

Jelaskan bahwa Mormon menggunakan lemping emas karena lemping emas itu akan 
tahan untuk suatu masa yang lama. Mormon menghabiskan waktu bertahun-tahun 
untuk menyelesaikan tulisannya di atas lemping-lemping itu. Sebelum Mormon 
meninggal, ia telah memberikan lemping-lemping itu kepada putranya Moroni. 

Gambar Perlihatkan gambar 3-35, Moroni Menyembunyikan Lemping-lemping Tersebut di Bukit 
Kumorah. 

Jelaskan bahwa ketika Moroni selesai menulis di atas lemping-lemping emas, Bapa 
Surgawi mengatakan kepadanya untuk menguburkan lemping-lemping itu di sebuah 
bukit. Bapa Surgawi mengetahui bahwa penulisan diatas lemping emas akan sangat 
berharga bagi bangsa yang hidup bertahun-tahun kemudian. Moroni membuat 
sebuah peti batu untuk menguburkan lemping-lemping di dalamnya agar lemping-
lemping itu selamat sampai Bapa Surgawi menginginkan anak-anakNya untuk 
membacanya. 

Moroni Memberi Petunjuk kepada Joseph Smith mengenai Lemping-Lemping 
Emas 

Nyanyian Nyanyikan atau ucapkan bait pertama nyanyian "Lemping-lemping Emas" bersama-
sama kelas. 

Lemping emas tersimpan 
Dalam lereng gunung 
Sampai Tuhan temukan 
Orang terpercaya 

Naskah tulisan Nefi 
Nabi zaman dulu 
Kini di kitab Mormon 
Dikisahkan lagi 

• Orang macam apakah menurut nyanyian ini yang Bapa Surgawi perlukan untuk 
memunculkan kembali lemping-lemping emas itu? (Orang yang setia.) 

Jelaskan bahwa seseorang yang setia adalah orang yang jujur dan patuh. Orang 
yang setia yang Bapa Surgawi pilihkan untuk menolongNya adalah Joseph Smith. 

Gambar dan cerita Ceritakan kepada anak-anak mengenai kunjungan Moroni kepada Joseph Smith (lihat 
Joseph Smith 2:29-54, 59-60.) 

Pada suatu malam Joseph Smith sedang berdoa. Sebuah cahaya terang memasuki 
ruang kamarnya. Saat itu malam hari, tetapi kamarnya menjadi lebih terang dari pada 
ketika matahari bersinar. Tiba-tiba, seorang malaikat menampakkan diri di sisi tempat 
tidur Joseph, berdiri sedikit di atas lantai. 

Perlihatkan gambar 3-32, Moroni Menampakkan Diri kepada Joseph Smith di 
Kamarnya. 

Malaikat memberitahu Joseph bahwa namanya adalah Moroni dan menjelaskan 
bahwa ia telah dikirim untuk mengatakan kepada Joseph bahwa Bapa Surgawi 
mempunyai suatu pekerjaan khusus untuk dilakukannya. 

Moroni memberitahu Joseph mengenai sebuah kitab yang menakjubkan, sebuah 
sejarah, yang telah terkubur ratusan tahun lamanya. Kitab itu tertulis di atas lemping-
lemping emas. Malaikat ini adalah Moroni yang sama yang telah menguburkan 
lemping-lemping tersebut ketika ia masih hidup di bumi. 
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Moroni memberitahu Joseph bahwa bila saat yang tepat tiba, maka Joseph akan 
diperbolehkan mengambil lemping-lemping emas dari persembunyiannya di bukit 
Kumorah. Moroni juga menjelaskan kepada Joseph banyak hal penting lainnya 
tentang lemping-lemping emas itu dan pekerjaan khusus untuk dilakukan Joseph. Ketika 
Moroni selesai berbicara, terang itu mengelilingi Moroni dan ia kembali ke surga. 

Sewaktu Joseph berbaring memikirkan apa yang telah terjadi, terang kembali 
memasuki kamar. Moroni menampakkan diri kedua kalinya dan memberi Joseph 
pesan yang sama yang telah ia berikan kepadanya dalam kunjungan pertama. 
Kemudian Moroni meninggalkannya dengan cara yang sama seperti sebelumnya. 

Joseph kembali berbaring di atas tempat tidurnya mencoba memahami semua yang 
telah terjadi. Kemudian, yang mengejutkan Joseph, Moroni menampakkan diri di sisi 
tempat tidurnya untuk yang ketiga kalinya dan mengulangi lagi kisah lemping-lemping 
emas dan pekerjaan khusus Joseph. Moroni menambahkan bahwa setan akan 
berusaha menggoda Joseph untuk memperoleh lemping-lemping itu demi uang, 
tetapi Joseph dapat memperoleh lemping-lemping itu hanya untuk melakukan 
pekerjaan Bapa Surgawi. 

• Mengapa anda berpendapat bahwa Moroni menampakkan diri kepada Joseph 
Smith sebanyak tiga kali pada malam itu? 

Jelaskan bahwa Moroni mengatakan kepada Joseph banyak hal yang sangat penting 
pada malam itu. la memberikan pesannya tiga kali kepada Joseph Smith agar Joseph 
memahami pesan itu dengan baik. 

Segera setelah malaikat Moroni pergi untuk ketiga kalinya, seekor ayam jantan 
berkokok, maka Joseph tahu bahwa hari sudah pagi. Ketiga kunjungan Moroni telah 
menggunakan waktu sepanjang malam. Joseph bangun tapi ia tidak mengatakan 
kepada seorangpun mengenai kejadian itu. Setelah makan pagi, ia pergi dengan 
ayahnya ke ladang untuk bekerja. Joseph sangat lelah karena pengalamannya dan 
kurangnya tidur sehingga ia tidak dapat bekerja. Ayahnya, berpikir bahwa ia sakit, 
menyuruhnya pulang. 

Joseph dengan keadaan lemah pulang ke rumah, tetapi ketika ia memanjat pagar, ia 
terjatuh ke tanah karena kekurangan tenaga. Setelah ia terbaring di sana selama 
beberapa saat, ia mendengar suara yang memanggil namanya. Itu adalah malaikat 
Moroni. 

Sekali lagi malaikat itu mengulangi apa yang telah dikatakan kepada Joseph pada 
malam sebelumnya. Kemudian malaikat itu mengatakan kepadanya untuk kembali 
kepada ayahnya dan menceritakan kepadanya semua yang telah dilihat dan 
didengarnya. 

Ayah Joseph mendengarkan setiap kata dan tahu bahwa putranya telah mengatakan 
yang benar, la berkata kepada Joseph agar melakukan tepat seperti yang dikatakan 
malaikat itu karena pesan tersebut berasal dari Bapa Surgawi. Nantinya pada hari itu, 
Joseph pergi ke bukit Kumorah untuk menemukan lemping-lemping emas yang 
tersembunyi itu. Ketika ia sampai di bukit, ia langsung ke tempat di mana lemping-
lemping itu dikubur. 

Tulisan suci Bacalah atau ceritakan dengan kata-kata anda sendiri apa yang Joseph katakan 
ditemukannya di sana? (lihat Joseph Smith 2:52). 

Jelaskan bahwa malaikat Moroni menampakkan diri sewaktu Joseph melihat ke dalam peti 
batu itu. la mengatakan kepada Joseph untuk tidak memindahkan lemping-lemping itu 
karena waktu bagi Joseph untuk mengambil lemping-lemping belumlah datang. 

Moroni memberitahu Joseph Smith untuk kembali ke Bukit Kumorah setiap tahun 
selama empat tahun. Joseph melakukannya, dan setiap kali ia ke sana, ia 
mendapatkan Moroni menunggu untuk mengajarkan kepadanya apa yang Bapa 
Surgawi dan Yesus Kristus inginkan ia ketahui. 
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Pelajaran 10 

Gambar Perlihatkan gambar 3-33, Joseph Menerima Lemping-Lemping Kuningan. 

Akhirnya, setelah empat tahun, tibalah saatnya untuk mengambil lemping-lemping itu 
dari peti tersebut. Penutupnya dibuka dari peti batu itu, dan lemping-lemping emas 
itu diletakkan dalam tangan Joseph. Moroni mengatakan kepada Joseph Smith untuk 
berhati-hati dengan lemping-lemping itu dan untuk menjaganya dengan nyawanya. 

• Mengapa begitu penting bagi Joseph untuk melindungi lemping-lemping itu? 
(Karena orang-orang jahat akan mencoba mengambil lemping-lemping itu darinya 
dan tidak akan melakukan apa yang Bapa Surgawi inginkan dilakukan terhadap 
lemping-lemping itu.) 

Joseph Menerjemahkan Lemping-lemping 

Jelaskan bahwa tulisan di atas lemping-lemping itu adalah dalam bahasa yang tidak 
dapat dibaca oleh Joseph Smith. Joseph menerima sebuah alat khusus untuk 
menolong dia menerjemahkan tulisan pada lemping-lemping itu. 

• Apakah ada di antara anda yang tahu apakah Urim dan Tumim itu? 

Jelaskan bahwa Urim dan Tumim adalah kaca khusus yang melaluinya Joseph dapat 
menerjemahkan tulisan kuno pada lemping-lemping itu. Dengan bantuan Bapa 
Surgawi dan dengan menggunakan Urim dan Tumim, Joseph dapat menerjemahkan 
tulisan di lemping-lemping itu ke dalam bahasa yang kita pahami. Ketika terjemahan ke 
dalam bahasa Inggris sudah selesai, kitab itu dicetak. Kitab itu disebut Kitab Mormon. 

Angkatlah sebuah Kitab Mormon. Jelaskan bahwa kitab ini ialah kitab yang telah 
diterjemahkan Joseph dari lemping-lemping emas. 

Setelah ia menerjemahkan Kitab Mormon, Joseph Smith mengembalikan lemping-
lemping emas itu kepada Moroni. 

Kegiatan tulisan suci Bagikan Kitab Mormon kepada mereka yang tidak mempunyainya. 

Tegaskan bahwa Kitab Mormon terdiri dari banyak kitab. Kitab-kitab dalam kitab 
Mormon dinamai sesuai dengan nama para nabi yang menulis di atas lemping-
lemping itu. Perlihatkan kepada anak-anak bagaimana Kitab Moroni terbagi dalam 
pasal-pasal dan ayat-ayat. 

Bantulah anak-anak yang lebih besar untuk menemukan Mormon 8. Bacalah bersama 
kelas Mormon 8 ayat 1 dan 4. sampai kata bumi. 

Jelaskan bahwa kita menyebut kitab ini Kitab Mormon karena Mormon telah menulis 
sebagian besar dari kata-kata dalam lemping-lemping. Putra Mormon, Moroni, 
menyelesaikan catatannya. 

Rangkuman 

Pembahasan Pasanglah semua gambar dari pelajaran ini atau letakkan gambar-gambar itu di 
pengulangan lantai. Biarlah setiap anak mendapat giliran untuk menunjuk gambar yang benar 

sewaktu anda menanyakan pertanyaan berikut ini: 

• Gambar manakah yang menunjukkan lemping-lemping emas? 

• Gambar manakah yang menunjukkan Mormon menulis di lemping-lemping emas? 

• Gambar manakah yang menunjukkan Joseph Smith menguburkan lemping-lemping 
emas? 

• Gambar manakah yang menunjukkan malaikat Moroni sedang berbicara kepada 
Joseph Smith? 

• Gambar manakah yang menunjukkan malaikat Moroni memberikan lemping-
lemping emas kepada Joseph Smith? 
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Nyanyian Nyanyikan atau ucapkan kedua bait nyanyian "Lemping Emas" bersama kelas. 

Mintalah anak yang memberikan doa penutup untuk berterima kasih kepada Bapa 
Surgawi atas Kitab Mormon. 

Keaia tan Pilihlah dari kegiatan-kegiatan berikut yang terbaik bagi anak-anak anda. Anda dapat 
d ? . a r i menggunakannya ini dalam pelajaran itu sendiri atau sebagai suatu pengulangan 
r e i e n g K a p ^ r a n g k u m a n U n t u k petunjuk tambahan, lihat "Waktu Kelas" dalam "Bantuan untuk 

Pengajar." 

1. Dengan menggunakan gambar yang tepat, ulangi beberapa kisah dari Kitab 
Mormon yang akan dipelajari anak-anak tahun ini. Contohnya: 
a. Perlihatkan gambar 3-37, Nefi Menundukkan Saudara-saudaranya yang 

Menentang (62044; Perangkat Gambar Tulisan Suci 303). Ceritakan kepada 
anak-anak bahwa mereka akan belajar bagaimana Bapa Surgawi menolong 
Nefi membangun sebuah kapal walaupun kakak laki-lakinya berbuat jahat 
kepadanya. 

b. Perlihatkan gambar 3-38, Dua Ribu Taruna Muda (62050; Perangkat Gambar 
Tulisan Suci 313). Ceritakan kepada anak-anak bahwa mereka akan belajar 
bagaimana lebih dari dua ribu prajurit muda berjuang untuk mempertahankan 
kemerdekaan keluarga mereka. 

c. Perlihatkan gambar 3-17, Yesus Mengajar di Belahan bumi sebelah Barat 
(62380; Perangkat Gambar Tulisan Suci 316). Ceritakan kepada anak-anak 
bahwa mereka akan belajar mengenai kunjungan Yesus Kristus ke tengah 
bangsa Nefi. 

2. Mintalah anak-anak menggambarkan lemping-lemping emas dan Kitab Mormon. 
Tulislah Lemping-lemping Emas dan Kitab Mormon di gambar itu. 

3. Untuk membantu anak-anak memahami bagaimana para nabi zaman dahulu dapat 
menulis di atas lemping logam, mintalah setiap anak untuk menulis huruf pertama 
nama mereka di dasar kaleng dengan menggunakan sebuah paku. Pengajar 
hendaknya memperagakannya terlebih dahulu. 

4. Ulaslah bersama anak-anak pasal kepercayaan yang kedelapan. Bantulah mereka 
yang mampu untuk menghafal sebagian atau seluruh pasal ini. 
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Pelajaran 

10 Kita Dapat Menunjukkan 
Iman Kita dengan Bersikap Patuh 
Tujuan Menolong anak-anak memahami bahwa mereka dapat menunjukkan iman mereka 

kepada Bapa Surgawi dan Yesus Kristus dengan mematuhi perintah-perintah. 

Persiapan 1. Dengan penuh doa pelajarilah 1 Nefi 1-2. 

2. Barang-barang atau gambar-gambarnya yang mewakili milik keluarga Lehi yang 
darinya mereka harus memilih ketika bersiap-siap pergi ke padang belantara. 

3. Bersiaplah untuk menyanyikan atau mengucapkan lirik nyanyian "Iman" (Buku 
Nyanyian Anak-anak, him. 58). 

4. Bahan yang diperlukan: 
a. Kitab Mormon. 
b. Gambar 3-39, Lehi Bernubuat kepada Bangsa Yerusalem (62517; Perangkat 

Gambar Tulisan Suci 300); dan gambar 3-40, Keluarga Lehi Meninggalkan 
Yerusalem (62238; Perangkat Gambar Tulisan Suci 301); dan gambar seorang 
nabi yang hidup. 

c. Gambar perisai dan cincin MYB. 

5. Buatlah persiapan yang diperlukan untuk setiap kegiatan pelengkap yang akan 
anda gunakan. 

Pengembangan 
Pelajaran yang 
Disarankan Mintalah seorang anak untuk memberikan doa pembuka. 

Tindak lanjuti dengan bersama anak-anak jika anda mendorong mereka untuk 
melakukan sesuatu selama minggu lalu. 

Bersikap Patuh adalah Cara Menunjukkan Iman 

Kegiatan penarik Nyanyikan atau ucapkan lirik dari nyanyian "Iman" Anda dapat menggunakan gerakan 
perhatian berikut untuk kelas anak-anak yang lebih kecil. 

Iman adalah percaya; (Letakkan tangan di dada) 
Saya bersinar t'rus. (Bentuk setengah lingkaran di atas kepala) 
Iman percaya bahwa Tuhan (Letakkan tangan di dada) 
Dengar doaku (Lengkungkan tangan di telinga) 
Iman benih yang kecil (Membentuk mangkuk dengan tangan kiri dan gerakan 

menabur dengan tangan kanan) 
Yang berkembang terus (Tangan kanan menirukan tanaman berkembang dari 

tangan kiri yang membentuk mangkuk) 
Iman menghangatkan jiwaku (Letakkan tangan di dada) 
Bila aku patuh (Jari telunjuk menunjuk ke atas) 

Ketika Bapa Surgawi dan Yesus Kristus meminta kita melakukan sesuatu, ini disebut 
sebuah perintah. Ketika kita mematuhi perintah-perintah, kita menunjukkan kepada 
Bapa Surgawi dan Yesus Kristus kalau kita mempercayai Mereka. Kita tahu Mereka 
mengasihi kita dan tidak akan meminta kita melakukan sesuatu yang menyakiti kita. 
Kita memperlihatkan iman kita ketika kita patuh. 
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Ingatkan anak-anak bahwa percaya kepada Bapa Surgawi dan Yesus Kristus berarti 
kita memiliki iman. Walaupun kita tidak melihat mereka selama kehidupan kita di bumi 
ini, kita beriman kepada kesaksian orang lain yang telah melihat mereka. Kita juga 
percaya bahwa Roh Kudus adalah nyata dan bahwa la tidak mempunyai tubuh dari 
daging dan tulang tetapi adalah Pribadi roh dalam bentuk manusia. 

Pasal-pasal Bantulah anak-anak yang lebih besar menghafalkan pasal kepercayaan pertama, 
kepercayaan Anak yang lebih kecil dapat mengulangi bersama anda dan mungkin menghafalkan 

sebagian dari pasal itu. 

Lehi Menunjukkan Imannya dengan Bersikap Patuh 

Cerita tulisan suci Jelaskan bahwa kita adalah anak-anak Bapa Surgawi dan dapat menunjukkan bahwa 
dan gambar kita memiliki iman kepada Bapa Surgawi dan Yesus Kristus dengan bersikap patuh. 

Ceritakan kisatt berikut dari tulisan suci dengan kata-kata anda sendiri. 

Pada zaman dahulu, enam ratus tahun sebelum Yesus dilahirkan, seorang nabi 
bernama Lehi tinggal di Yerusalem bersama keluarganya. Istri Lehi bernama Saria. 
Mereka mempunyai empat orang putra bernama Laman, Lemuel, Sam, dan Nefi. 

Lehi dan keluarganya sangat makmur dan tentram hidupnya. Lehi mengasihi Bapa 
Surgawj dan Yesus, la berusaha mengajarkan keluarganya untuk mengasihi Mereka 
dan mematuhi perintah-perintahNya. 

Perlihatkan gambar 3-39, Lehi Bernubuat kepada Bangsa Yerusalem. 

Pada masa itu orang-orang yang tinggal di Yerusalem sangat jahat. Lehi mencoba 
untuk mengajarkan mereka mengenai Bapa Surgawi dan Yesus dan perintah-
perintahNya, tetapi mereka tidak mau mendengarkan dia. 

Pada suatu hari ketika Lehi sedang berdoa, ia memperoleh sebuah mimpi atau 
penglihatan, la melihat banyak hal yang menakjubkan, la juga melihat bahwa 
Yerusalem akan dihancurkan kecuali orang-orang itu mau bertobat. Lehi memuji Bapa 
Surgawi karena ia tahu bahwa Bapa Surgawi ingin memperingatkan orang-orang di 
Yerusalem. Bapa Surgawi mengatakan kepadanya untuk memberitahukan orang-
orang tersebut mengenai apa yang telah dilihatnya. Lehi melakukan sebagaimana ia 
diperintahkan, la mengatakan kepada orang-orang bahwa Yerusalem akan 
dihancurkan kecuali mereka bertobat. 

• Apakah yang dilihat Lehi dalam penglihatannya? (Banyak hal, termasuk hancurnya 
kota Yerusalem; lihat 1 Nefi 1:13.) 

• Bagaimana perasaan Lehi setelah mendapat penglihatan? (la memuji Bapa 
Surgawi; ia merasa bahagia; lihat 1 Nefi 1:14-15.) 

Memberitahu orang-orang untuk bertobat dari kejahatan mereka memerlukan 
keberanian. Namun, Lehi percaya bahwa Bapa Surgawi akan melindungi dia, jadi 
Lehi melakukan sebagaimana ia diperintahkan. Orang-orang itu tidak mau 
mendengarkan dia dan memperolok dia dan berusaha untuk membunuh dia karena 
mereka tidak senang mendengar bahwa mereka jahat. 

• Apa yang dilakukan Lehi untuk menunjukkan imannya kepada Bapa Surgawi? (la 
mematuhi dan memberitahu orang-orang untuk bertobat; lihat 1 Nefi 1:4, 18.) 

• Apa yang dilakukan orang-orang setelah Lehi memberitahu mereka untuk 
bertobat? (Mereka memperolok dia dan ingin membunuh dia; lihat 1:19-20.) 

• Menurut anda bagaimana perasaan Lehi ketika orang-orang tidak mau 
mendengarkan dia? 

Pembahasan Beberapa saat kemudian, Bapa Surgawi berbicara kepada Lehi. Mintalah anak-anak 
tulisan suci mendengarkan apakah yang la perintahkan agar Lehi lakukan. Bacalah 1 Nefi 2:1-2. 
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Pelajaran 10 

• Apa yang Bapa Surgawi perintahkan harus Lehi lakukan? (Meninggalkan 
Yerusalem dan pergi ke padang belantara.) 

Jelaskan sebuah padang belantara biasanya adalah tempat di mana tidak ada 
seorangpun tinggal dan di sana tidak ada rumah, bangunan, atau jalan raya. Bapa 
Surgawi memerintahkan kepada Lehi dan keluarganya untuk meninggalkan setiap 
orang dan pergi ke sebuah tempat dimana mereka akan tinggal sendiri. 

• Mengapa Lehi diperintahkan untuk membawa keluarganya keluar dari kota 
Yerusalem? (Orang-orang jahat sedang merencanakan untuk membunuh Lehi, dan 
kota itu akan dihancurkan.) 

Mintalah anak-anak mendengarkan apa yang dilakukan Lehi; lalu bacalah 1 Nefi 2:3-4. 

• Apa yang Lehi lakukan? (la mengemasi barang-barang yang ia perlukan untuk 
tinggal di padang belantara dan membawa keluarganya keluar dari kota 
Yerusalem.) 

Cerita tulisan suci Perlihatkan gambar 3-40, Keluarga Lehi Meninggalkan kota Yerusalem, 
dan gambar 

Walaupun Lehi telah tinggal di Yerusalem untuk waktu yang cukup lama, dengan 
seketika ia mematuhi perintah untuk meninggalkan rumahnya. Lehi dan keluarganya 
meninggalkan rumah mereka, tanah mereka, hampir semua baju mereka, emas dan 
perak mereka, dan barang-barang lain milik mereka. Mereka hanya membawa 
makanan, beberapa baju, tenda, dan barang lainnya yang diperlukan yang dapat 
mereka bawa di atas onta atau di atas keledai. Kemudian mereka pergi ke padang 
belantara. 

Jelaskan bahwa bukanlah sesuatu yang mudah bagi Lehi untuk pergi, tetapi ia rela 
mematuhi perintah ini. 

• Apa yang Lehi lakukan yang menunjukkan bahwa ia beriman kepada Bapa 
Surgawi dan Yesus Kristus? (la patuh, la mengingatkan orang-orang jahat, dan ia 
meninggalkan rumahnya dan semua harta miliknya dan pergi ke padang belantara 
karena ia telah diperintahkan untuk melakukannya.) 

Pembahasan Mintalah anak-anak untuk berpura-pura bahwa mereka anggota keluarga Lehi. 

Mintalah mereka memikirkan mengenai apa yang akan mereka bawa jika mereka 
pergi ke padang belantara. Mintalah mereka mengutarakan apa yang ingin mereka 
bawa dan apa yang akan mereka tinggalkan. Anda dapat menunjukkan beberapa 
barang atau beberapa gambar barang yang menunjukkan barang-barang yang 
darinya harus dipilih keluarga Lehi; contohnya, sebuah cincin melambangkan barang 
perhiasan, sebuah uang logam dapat berarti uang, apel dapat berarti makanan. 

Mintalah anak-anak memilih apa yang diperlukan keluarga Lehi. Ingatkan mereka 
bahwa mereka hanya dapat membawa beberapa barang saja. 

Kegiatan Mintalah anak-anak memutuskan apa yang akan mereka pilih untuk dibawa bersama 
mereka jika mereka pergi ke padang belantara bersama Lehi. Anak pertama akan 
mengatakan "Jika saya pergi ke padang belantara bersama Lehi, saya akan 
membawa " (Anak itu hendaknya mengisi bagian yang kosong dengan apapun 
yang telah dipilih untuk dibawanya.) Anak berikutnya mengulangi apa telah dikatakan 
anak pertama kemudian menambahkan barang lain lagi dengan apa yang ia pilih. 
Setiap giliran anak mengulang semua barang-barang yang semula dan 
menambahkan satu pilihannya sendiri. Teruskan hingga setiap anak (dan pengajar) 
mendapatkan paling sedikit satu giliran. 

• Bagaimana menurut anda perasaan anda kalau menyadari bahwa anda tidak akan 
bertemu teman anda serta milik anda kembali? 

• Bagaimana pendapat anda mengenai perasaan keluarga Lehi? 
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Mematuhi Bapa Surgawi dengan meninggalkan Yerusalem memerlukan iman yang 
besar. Lehi dan keluarganya menerima berkat-berkat karena mereka patuh. 

Ketika Kita Memilih yang Benar, Kita Patuh 

Kegiatan berperan Pasanglah gambar Perisai dan Cincin MYB. 

• Apakah kepanjangan huruf MYB? (Memilih yang benar.) 

Katakan kepada anak-anak bahwa memilih yang benar berarti melakukan apa yang 
Bapa Surgawi dan Yesus Kristus inginkan untuk kita lakukan. 

Ceritakan kisah berikut ini dalam kalimat anda sendiri, dan mintalah anak-anak contoh 
situasi ini. 

1. Di perjalanan pulang anda dan beberapa teman anda melewati halaman rumah 
tetangga anda. Di halaman itu ada sebuah pohon buah yang memiliki buah yang 
banyak airnya. Teman anda ingin mengajak anda bergabung dengan mereka dan 
memetik beberapa buah untuk dimakan. Mereka mengatakan bahwa pohon itu 
banyak buahnya sehingga mengambil beberapa saja tidak akan merugikan. 

• Apa yang Bapa Surgawi dan Yesus Kristus inginkan kita lakukan? 

Katakan kepada anak-anak bahwa ketika mereka memilih yang benar, mereka 
bersikap patuh dan akan menunjukkan iman mereka kepada Bapa Surgawi dan 
Yesus Kristus. 

2. Anda ingin bermain dengan mainan kesukaan anda, tetapi saudara anda sedang 
bermain dengan mainan tersebut. 

• Apa yang Bapa Surgawi dan Yesus Kristus inginkan anda lakukan? 

Jelaskan bahwa kalau kita melakukan apa yang Bapa Surgawi dan Yesus inginkan 
kita lakukan, kita memilih yang benar. 

Jika ada waktu, anda dapat memperlihatkan gambar nabi dan mintalah anak-anak 
menyebutkan beberapa hal yang ia minta kita lakukan. Bahaslah bagaimana 
mematuhi perintah-perintah ini dapat membawa berkat-berkat. 

Rangkuman 

Tunjukkan perisai dan cincin MYB lagi dan ingatkan anak-anak untuk selalu memilih 
yang benar. Ketika mereka memilih yang benar, mereka patuh. Ketika mereka 
mematuhi, mereka menunjukkan kepada Bapa Surgawi dan Yesus Kristus bahwa 
mereka beriman kepada Mereka. 

Mintalah seorang anak memberikan doa penutup. 

Kegiatan 
Pelengkap Pilihlah dan kegiatan-kegiatan berikut yang terbaik bagi anak-anak anda. Anda dapat 

menggunakannya dalam pelajaran itu sendiri atau sebagai suatu pengulangan atau 
rangkuman. Untuk petunjuk tambahan, lihat "Waktu Kelas" dalam "Bantuan untuk 
Pengajar" 

1. Mintalah seorang anggota lingkungan atau cabang anda untuk mengutarakan 
bagaimana kepatuhan telah menolong dia. Seorang purna misi, anggota baru, 
atau seseorang yang baru saja dari bait suci sangatlah tepat untuk dipilih. 
Mintalah persetujuan dari Presiden Pratama anda dan pemimpin imamat sebelum 
meminta seseorang untuk datang ke kelas anda. 

2. Kumpulkan beberapa barang yang memberi perlindungan, seperti sepatu, topi, 
payung, dan sebagainya. Sediakan barang-barang itu secukupnya agar setiap 
anak di kelas anda dapat berpartisipasi. Tanyakan anak-anak, bergiliran, untuk 
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memilih sebuah barang dan mengatakan perlindungan apakah yang diberikan 
benda itu (sepatu melindungi kaki, dan sebagainya). Bicarakan tentang ketika kita 
mematuhi orangtua dan para pemimpin, kita juga dilindungi. Katakan beberapa 
peraturan dan bagaimana peraturan itu dapat menjadi sebuah perlindungan. 

3. Angkatlah tangan anda dan tunjukkan kepada anak-anak bagaimana anda dapat 
menggerakkan jari-jari anda. Jelaskan bahwa anda dapat menggerakkan tangan 
dan jari-jari anda sendiri, tetapi anda tidak dapat menggerakkan jari-jari orang lain. 
Mintalah anak-anak mengangkat tangan mereka, menggerakkan jari-jari mereka, 
dan membuka dan menutup tangan mereka. Bantulah anak-anak memahami 
bahwa ketika mereka mengatakan kepada tangan mereka untuk memilih yang 
benar, mereka mematuhi. 

4. Nyanyikan atau ucapkan lirik bait kedua dari nyanyian "Aku Punya Dua Tangan" 

Bapa yang baik, 'Ku bersyukur padaMu 
Kumohon berkatilah dua tanganku 
Anak dapat bahagia, aku tahu 
Bila tanganku b'lajar mematuhiMu. 
(Buku Nyanyian Anak-anak, him. 131) 

5. Dapatkan semua cara untuk memilih yang benar yang terdapat dalam pasal 
kepercayaan yang ketiga b^las. Libatkan anak-anak untuk melakukannya. Mintalah 
anak-anak menghitung cara-caranya, menunjukkannya, atau mengulanginya lagi. 
Anjurkan anak-anak yang mampu untuk menghafal satu atau dua ungkapan yang 
penting untuk mereka. 
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Kita Percaya Kitab Mormon 
adalah Firman Allah 

Tujuan Menolong anak-anak memahami bahwa tulisan suci dapat menolong mereka belajar 
dan mengerti akan perintah-perintah dan bahwa tulisan suci dapat menolong mereka 
untuk datang kepada Yesus Kristus. 

Persiapan 1. Dengan penuh doa pelajarilah 1 Nefi 3-4; 3 Nefi 18:19; dan Mosia 23:15. 
Bersiaplah untuk menceritakan kisah Nefi dan lemping-lemping kuningan. 

2. Aturlah empat kitab standar di atas sebuah meja; tempatkan beberapa buku 
lainnya, seperti buku cerita, buku resep, buku pelajaran, di setiap sudut ruangan. 
Bersiaplah untuk membahas buku-buku tersebut bersama anak-anak sehingga 
mereka dapat memahami tujuan dari setiap buku itu. 

3. Bersiaplah untuk menyanyikan atau mengucapkan lirik dari "The Eight Article of 
Faith" (Buku Nyanyian Anak-anak, him. 127); kata-katanya sama seperti pasal 
kepercayaan yang sesungguhnya. 

4. Bahan-bahan yang diperlukan: 
a. Empat kitab standar. 
b. Beberapa buku lain, seperti sebuah buku cerita, buku resep, dan buku 

pelajaran. 
c. Papan tulis, kapur, dan penghapus. 
d. Gambar 3-41, Laman Melarikan Diri; gambar 3-42, Nefi di dekat Rumah Laban; 

gambar 3-43, Nefi dan Zoram, dan gambar 3-44, Lehi dan Lemping-lemping 
Kuningan. 

5. Buatlah persiapan yang diperlukan untuk setiap kegiatan pelengkap yang akan 
anda gunakan. 

Pengembangan 
Pelajaran yang 
Disarankan Mintalah seorang anak memberikan doa pembuka. 

Tindak lanjuti dengan anak-anak jika anda mendorong mereka untuk melakukan 
sesuatu selama minggu lalu. 

Tulisan Suci Berisi Perintah-perintah Bapa Surgawi 

Kegiatan penarik Tempatkan beberapa jenis buku di setiap sudut ruangan dan jelaskan sedikit 
perhatian mengenai isi masing-masing buku itu. Kemudian ajukan pertanyaan berikut ini atau 

pertanyaan yang berkenaan dengan buku-buku tersebut. Setelah anak-anak 
menjawab setiap pertanyaan dengan benar, mintalah mereka pergi ke sudut ruangan 
yang terdapat buku dan menunjuknya bagi anda. 

• Buku manakah yang menunjukkan bagaimanakah cara membuat kue? 

• Buku manakah yang berisi cerita-cerita khayalan? 

• Buku manakah yang berisi ajaran-ajaran nabi dan akan menolong kita mematuhi 
perintah-perintahNya? 
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Jelaskan bahwa Bapa Surgawi ingin kita mematuhi perintah-perintah, la mengatakan 
kepada para nabi untuk menuliskan firmanNya sehingga kita dapat mengetahui 
ajaran-ajaran dan perintah-perintahNya. 

• Kita sebut apakah buku suci yang telah ditulis oleh para nabi? (Tulisan suci.) 

Jelaskan bahwa banyak nabi telah mencatat Injil dan bagaimana orang-orang 
menerapkannya sehingga kita dapat mengetahui perintah-perintah itu. Perintah-
perintah ini dicatat dalam keempat tulisan suci. Kita sering menyebutnya kitab standar. 

Nefi Memperoleh Tulisan Suci 

Gambar, cerita 
tulisan suci, dan Jelaskan bahwa Kitab Mormon berisi sebuah kisah yang menunjukkan bagaimana 
pembahasan pentingnya tulisan suci bagi Nefi dan keluarganya. 

Ceritakan kepada anak-anak bahwa Lehi mengatakan kepada putra-putranya Laman, 
Lemuel, Sam, dan Nefi-bahwa Tuhan menginginkan mereka pergi ke Yerusalem dan 
mengambil lemping-lemping kuningan dari seseorang yang bernama Laban. 
Lemping-lemping kuningan adalah sebuah kitab tulisan suci yang memiliki halaman-
halaman terbuat dari logam (kuningan). Laman dan Lemuel tidak ingin kembali ke 
Yerusalem dan mereka sangat marah, tetapi Nefi dan Sam bersedia pergi. 

Untuk memperlihatkan kepada anak-anak bagaimana perasaan Nefi mengenai pergi 
untuk mendapatkan lemping-lemping kuningan, bacalah dengan keras 1 Nefi 3:7 dan 
bahaslah ayat itu bersama anak-anak. 

• Mengapa Nefi bersedia pergi? (la tahu bahwa Tuhan akan mempersiapkan sebuah 
jalan untuk dia untuk memenuhi perintah-perintah yang telah diberikanNya.) 

• Apakah janji yang dibuat oleh Nefi? (Bahwa ia akan melakukan apa yang Tuhan 
perintahkan kepadanya.) 

Jelaskan bahwa Nefi meyakinkan saudara-saudaranya untuk pergi bersamanya. 

Lamanlah yang pertama pergi ke rumah Laban. la meminta kepada Laban lemping-
lemping kuningan. Laban tidak mau memberikan lemping-lemping itu dan 
mengancam untuk membunuhnya. Laman sangat takut dan lari kembali kepada 
saudara-saudaranya. Perlihatkan gambar 3-41, Laman melarikan diri. la ingin kembali 
kepada ayahnya di padang belantara. 

Nefi mengatakan bahwa mereka harus mematuhi perintah-perintah untuk 
mendapatkan lemping-lemping kuningan. Nefi dan saudara laki-lakinya pergi kembali 
ke rumahnya yang dulu di Yerusalem dan mengambil emas dan perak mereka. 
Mereka merencanakan untuk menukarkan kekayaan mereka dengan lemping-lemping 
kuningan itu. 

Laban mengambil emas dan perak mereka tetapi tidak mau memberikan lemping-
lemping kuningan kepada Nefi dan saudara laki-lakinya. la memerintahkan orangnya 
untuk membunuh mereka. Nefi dan saudara laki- lakinya melarikan diri dan 
bersembunyi. 

Laman dan Lemuel marah. Mereka memukuli Nefi dan Sam dengan tongkat. Seorang 
malaikat menampakkan diri dan memerintahkan mereka untuk berhenti. Malaikat itu 
berkata bahwa Tuhan akan menolong mereka mendapatkan lemping-lemping 
kuningan itu dan mengatakan kepada mereka agar mematuhi Nefi. 

Perlihatkanlah gambar 3-42, Nefi di Dekat Rumah Laban. 

Kali ini Nefi pergi mengambil lemping-lemping kuningan. Saudara-saudaranya 
menunggunya di luar tembok kota sewaktu ia mendekati rumah Laban. Nefi melihat 
Laban berbaring mabuk di tanah. Roh Kudus mengatakan kepada Nefi untuk 
membunuh Laban. Nefi ragu-ragu karena ia tidak ingin membunuh siapa pun. Nefi 
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ingat pentingnya tulisan suci itu, dan ia tahu bahwa ia tidak dapat memperoleh 
lemping-lemping kuningan kecuali ia membunuh Laban. Maka ia melakukan apa yang 
Roh Kudus katakan kepadanya, la membunuh Laban lalu memakai bajunya. 

Kemudian ia berpura-pura menjadi Laban. 

Perlihatkan gambar 3-43, Nefi dan Zoram. 

Nefi berkata kepada pelayan Laban yang bernama Zoram untuk membawa lemping-
lemping kuningan itu kepadanya dan mengikuti dia. Zoram mematuhinya, dikiranya 
Nefi adalah Laban. Akhirnya Nefi menjelaskan kepada Zoram bahwa Tuhan telah 
memerintahkan dia dan saudara laki-lakinya untuk mengambil lemping-lemping 
kuningan. Zoram mempercayainya, la juga ingin patuh, la pergi bersama-sama Nefi 
dan saudara laki-lakinya kembali ke padang belantara. 

Perlihatkan gambar 3-44 Lehi dan Lemping-lemping Kuningan. 

Lehi membaca lemping-lemping kuningan. Lemping-lemping itu berisikan perintah-
perintah dan beberapa sejarah mengenai Musa dan para nabi lainnya. Lemping-
lemping itu juga berisi silsilah keluarga Lehi. Lehi diperintahkan untuk membawa 
lemping-lemping bersamanya ke tanah perjanjian. 

• Siapakah yang menulis di atas lemping-lemping kuningan itu? 

• Apa yang telah tertulis di atas lemping-lemping kuningan itu? 

• Mengapa Lehi dan keluarganya membutuhkan lemping-lemping kuningan itu? 

Kegiatan Mainkan permainan berikut ini untuk menolong anak-anak memahami mengapa 
penting bagi keluarga Lehi untuk membawa lemping-lemping kuningan, yang 
berisikan sebuah catatan tertulis mengenai perintah-perintah, bersama mereka ke 
tanah perjanjian. 
Tujuan dari permainan ini ialah untuk menunjukkan bagaimana firman dari tulisan suci 
itu dapat menjadi kacau jika mereka tidak menulisnya. 

Mintalah anak-anak duduk secara melingkar. Bisikkan kepada anak di sebelah kanan 
anda. "Saya akan mematuhi perintah-perintah Bapa Surgawi." kemudian mintalah 
anak itu membisikkan apa yang ia telah dengar kepada orang di sebelah kanannya. 
Teruskan pesan ini sampai setiap anak di dalam lingkaran itu telah mendengarkan 
bisikan itu. Mintalah anak yang terakhir berdiri dan mengulang kalimat yang ia telah ia 
dengar. Anak itu mungkin tidak dapat mengulang pesan aslinya secara benar. (Jika 
pesan itu benar, anda dapat memberi pujian kepada anak-anak betapa pandainya 
mereka. Kemudian cobalah menggunakan pesan dengan dua atau tiga kalimat.) 
Katakan kepada anak-anak pesan yang pertama kali anda ucapkan. 

Jelaskan bahwa sangatlah mudah untuk lupa atau mengacaukan cerita atau pesan 
yang tidak dituliskan. Para nabi telah menuliskan ajaran-ajaran Bapa Surgawi dan 
Yesus Kristus agar mereka tidak melupakannya. Ajaran-ajaran ini ada dalam tulisan 
suci kita. 

Keluarga Lehi memerlukan lemping-lemping kuningan agar mereka dapat mengingat 
perintah-perintah dan mematuhinya. 

Tulisan Suci Menolong Kita Mematuhi 

Kegiatan tulisan suci Jelaskan bahwa kita memerlukan perintah-perintah sama seperti keluarga Lehi. 
Tulisan-tulisan suci dapat menolong kita mematuhi Bapa Surgawi dan Yesus Kristus 
karena tulisan-tulisan suci itu berisikan banyak perintah-perintahNya. 

Mintalah anak-anak mendengarkan secara cermat sewaktu anda membaca dua ayat 
suci ini. Mintalah anak-anak mengangkat tangan mereka apabila mereka mengetahui 
perintah apakah yang terdapat dalam ayat suci ini. Bacalah 3 Nefi 18:19 dan Mosia 
23:15 dan bahaslah ayat ini bersama anak-anak. 
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Pelajaran 10 

Ingatkan anak-anak bahwa jika kita tidak mempunyai tulisan suci, kita mungkin lupa 
akan perintah-perintah dan tidak mematuhinya. Kemudian kita tidak dapat menerima 
berkat-berkat yang berasal dari mematuhi perintah-perintah. 

Mintalah anak-anak menyanyikan atau mengucapkan lirik dari nyanyian "The Eighth 
Article of Faith" [Pasal Kepercayaan Kedelapan.] Jelaskan bahwa pasal kepercayaan 
ini menjelaskan bahwa Alkitab dan Kitab Mormon berisi firman Allah, yang berarti 
bahwa kitab-kitab itu berisi ajaran-ajaran yang benar. Bapa Surgawi dan Yesus 
Kristus memerintahkan para nabi untuk menuliskan ajaran-ajaran ini untuk generasi 
yang akan datang. 

Mintalah kelas mengulangi pasal kepercayaan kedelapan bersama-sama anda. Anda 
dapat membantu anak yang lebih besar menghafalkannya. Ingatkan anak-anak 
bahwa kita mempunyai tulisan suci agar kita dapat mempelajari perintah-perintah 
yang dapat menolong kita untuk memilih yang benar dan mematuhi perjanjian 
pembaptisan kita. 

Rangkuman 

Pembahasan Mintalah kelas membahas yang berikut: 

• Untuk hal-hal apakah kita berterima kasih kepada Bapa Surgawi dalam doa kita? 
(Terimalah semua jawaban, tetapi tekankan tulisan suci.) 

• Apa yang harus kita mohon kepadaNya dalam doa kita? (Bantuan dalam mematuhi 
perintah-perintah.) 

Mintalah seorang anak memberikan doa penutup. 

Pasal kepercayaan 
dan nyanyian 

Kegiatan 
Pelengkap Pilihlah dari kegiatan-kegiatan berikut yang terbaik bagi anak-anak anda. Anda dapat 

menggunakannya dalam pelajaran itu sendiri atau sebagai suatu pengulangan atau 
rangkuman. Untuk petunjuk tambahan, lihat "Waktu Kelas" dalam "Bantuan untuk 
Pengajar." 

1. Mulailah menceritakan kisah Nefi dan saudara laki-lakinya yang kembali ke 
Yerusalem untuk mengambil lemping-lemping kuningan dari Laban. Mintalah setiap 
anak menambahkan sebuah kalimat untuk cerita ini, dengan mengatakan apa yang 
terjadi selanjutnya. Doronglah mereka untuk memberi rincian sebanyak yang dapat 
mereka ingat. Gunakan gambar untuk menolong mereka mengingat kisah itu. (Jika 
anak memberikan jawaban yang salah atau menceritakan kembali kisah itu tidak 
berurut, bantulah mereka agar mengurutkan ceritanya mendekati kebenaran. 
Terimalah dan dukunglah semua jawaban.) 

2. Mintalah seorang anak menggambarkan sebuah gambar di papan tulis atau di 
atas selembar kertas bagaimana ia akan mematuhi perintah-perintah selama 
minggu ini dan kemudian katakan kepada anak-anak lainnya apa yang akan 
dilakukannya. Lakukan ini secara bergilir sehingga setiap anak mempunyai 
kesempatan untuk menggambar sebuah gambar dan menjelaskannya. Anak-anak 
dapat menggambarkan hal-hal seperti pergi ke gereja, berdoa, membantu 
keluarga mereka, dan berbagi permainan mereka. 

3. Mintalah anak-anak menyanyikan atau mengucapkan lirik dari nyanyian 
"Keberanian Nefi" {Buku Nyanyian Anak-anak, him. 72); kata-kata tersebut ada di 
bagian belakang dari buku pedoman ini. Anda dapat melakukan beberapa 
gerakan atau memerankan kata-kata nyanyian itu. 

83 



4. Untuk anak-anak yang dapat membaca, buatlah sebuah salinan "Perjanjian 
Pembaptisan Saya" dari selebaran pada akhir pelajaran 13. Potonglah selebaran 
menjadi empat bagian dengan menggunting di bawah kalimat berikut ini 
"Saya, , berjanji," di bawah kalimat "untuk mematuhi perintah-
perintah Bapa Surgawi," dan di bawah kalimat "Bapa Surgawi berjanji untuk." 
Kacaukan potongan-potongan itu dan mintalah anak-anak menyusunnya secara 
benar. Setelah anak-anak selesai menggabungkannya, bacalah perjanjian 
pembaptisan tersebut dengan keras bersama kelas. Jelaskan bahwa Bapa 
Surgawi ingin kita mematuhi perjanjian yang telah kita buat pada saat 
pembaptisan untuk mematuhi perintah-perintah itu. la mengatakan kepada para 
nabi untuk menuliskan perkataanNya sehingga kita dapat mengetahui ajaran dan 
perintah-perintahNya. 
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Bapa Surgawi Menolong Kita 
Mematuhi Perintah-perintahNya 

Pelajaran 

10 
Tujuan Menolong anak-anak memahami bahwa Bapa Surgawi dan Yesus Kristus akan 

menolong mereka mematuhi perintah-perintah. 

Persiapan 1. Dengan penuh doa pelajarilah 1 Nefi 3:7; 17; 18:1-4. Bersiaplah untuk 
menceritakan kisah Nefi membangun sebuah kapal. 

2. Jika anda dapat, sediakan salinan selebaran dari 1 Nefi 3:7 untuk setiap anak. 
Potonglah bagian selebaran ini di garis titik-titik. Masukkan guntingan itu ke dalam 
amplop untuk setiap anak. 

3. Bersiaplah untuk menyanyikan bait pertama dan kedua dari nyanyian "Keberanian 
Nefi" (Buku Nyanyian Anak-anak, him. 72); liriknya terdapat di bagian belakang 
buku pedoman ini. 

4. Bahan-bahan yang diperlukan: 
a. Kitab Mormon untuk setiap anak, jika ada. 
b. Sebuah pinsil dan selembar kertas atau kartu untuk setiap anak. 
c. Papantulis, kapur, dan penghapus. 
d. Gambar 3-37, Nefi Menaklukkan Pemberontakan Saudara-saudaranya. (62044; 

Perangkat Gambar Tulisan Suci 303). 

5. Buatlah persiapan yang diperlukan untuk setiap kegiatan pelengkap yang akan 
anda gunakan. 

Pengembangan 
Pelajaran yang 
Disarankan Mintalah seorang anak untuk memberikan doa pembuka. 

Tindak lanjuti bersama anak-anak jika anda mendorong mereka untuk melakukan 
sesuatu selama minggu lalu. 

Nefi Mematuhi Perintah-perintah 

Kegiatan penarik Katakan kepada anak-anak untuk melakukan apa yang anda lakukan. Kemudian 
perhatian lakukan beberapa gerakan, seperti berdiri, meletakkan tangan anda ke pinggul anda, 

berputar dan sebagainya. Duduklah. Berterima kasihlah kepada anak-anak atas 
kepatuhannya. 

• Apakah artinya mematuhi? 

Jelaskan bahwa ketika kita melakukan apa yang diminta, kita mematuhi atau bersikap 
patuh. 

Pengulangan Katakan kepada anak-anak bahwa anda sedang memikirkan mengenai seorang pria 
yang patuh, la bersedia mematuhi perintah-perintah Allah untuk meninggalkan 
Yerusalem bersama ayahnya. 

la juga bersedia mematuhi perintah untuk kembali ke Yerusalem untuk mendapatkan 
lemping-lemping kuningan. 
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• Siapakah pria itu? (Nefi.) 

Jelaskan bahwa ketika Nefi diperintahkan untuk kembali ke Yerusalem untuk 
mendapatkan lemping-lemping kuningan itu, ia tahu hal ini sangat sulit baginya, tetapi 
ia mengatakan kepada ayahnya bahwa ia akan mematuhinya . Ulangi kembali dengan 
singkat pelajaran 17. 

Tunjukkan kepada anak-anak sebuah Kitab Mormon dan ceritakan kepada mereka 
bahwa kata-kata yang Nefi ucapkan kepada ayahnya telah tertulis dalam kitab ini. 
Pastikan bahwa setiap anak yang dapat membaca mempunyai sebuah Kitab Mormon. 
Bantulah mereka untuk mendapatkan 1 Nefi 3:7. 

Nyanyian Nyanyikan atau ucapkan lirik dari bait pertama dari nyanyian "Keberanian Nefi" 
bersama anak-anak. 

Bacalah 1 Nefi 3:7 kepada anak-anak. Jelaskan bahwa ayat itu mengatakan hal yang 
sama seperti yang terdapat pada ke tiga baris terakhir dari nyanyian ini. Mintalah 
anak-anak menyanyikan atau mengucapkan baris-baris ini sekali lagi. Bantulah anak-
anak memahami bahwa Allah akan menolong mereka mematuhi perintah-perintahNya. 

Tuhan Mengajarkan Nefi Cara Membangun Sebuah Kapal 

Cerita tulisan suci Katakan kepada anak-anak bahwa Kitab Mormon berisi beberapa cerita yang 
menakjubkan mengenai Nefi. Kemudian ceritakan kisah berikut ini dengan kata-kata 
anda sendiri. 
Lehi dan keluarganya mengadakan perjalanan di padang belantara selama delapan 
tahun. Mengadakan perjalanan dan tinggal di padang belantara sangatlah sulit. 
Mereka harus tinggal di tenda-tenda dan berburu untuk makanan. Akhirnya mereka 
sampai di daratan dekat laut. Mereka menamai daratan itu negeri Kelimpahan. 
Mereka sangat bahagia berada di sana karena di sana terdapat banyak buah dan 
madu untuk dimakan. Mereka memasang tenda-tenda ditepi laut. 

Setelah Lehi dan keluarganya berada di negeri Kelimpahan untuk beberapa hari, 
Tuhan mengatakan kepada Nefi untuk membangun sebuah kapal sehingga 
keluarganya dapat menyeberangi laut menuju negeri perjanjian. Nefi percaya bahwa 
Tuhan akan menolong dia. Nefi menanyakan kepadaNya di manakah ia dapat 
menemukan biji besi untuk membuat alat yang ia perlukan untuk membuat kapal itu. 
Nefi diberitahu kemana ia bisa mendapatkan biji besi dan dapat membuat alat-alat itu. 

Ketika saudara laki-laki Nefi, Laman dan Lemuel melihat bahwa ia akan membangun 
sebuah kapal, mereka mulai menggerutu. Mereka tidak percaya bahwa Nefi dapat 
membangun kapal. Mereka menolak untuk membantu. Mereka tidak percaya bahwa 
Tuhan akan memberitahukan Nefi cara membuat sebuah kapal. 

Tetapi Nefi tahu bahwa Tuhan akan menolong dia. la akan selalu menolong kita untuk 
mematuhi perintah-perintahNya. Nefi mengikuti petunjuk-petunjukNya. 

Nefi mengatakan kepada Laman dan Lemuel bahwa jika mereka mau mematuhi 
perintah-perintah dan melakukan apa yang Tuhan inginkan, la akan menolong mereka 
juga. Laman dan Lemuel tidak ingin Nefi mengatur mereka. Mereka ingin 
melemparnya ke laut, tetapi Nefi dipenuhi oleh kuasa Allah, la mengatakan kepada 
saudara-saudaranya agar jangan menyentuhnya. Laman dan Lemuel sangat takut. 
Nefi mengatakan kepada mereka untuk bertobat dan mematuhi perintah-perintah dan 
orangtua mereka. 

Kemudian Nefi menyentuh saudara laki-lakinya dan mengguncangkan mereka agar 
mereka tahu bahwa Tuhan sedang menolong Nefi. 

Pembahasan gambar Perlihatkan gambar 3-37, Nefi Menaklukkan Saudara laki-lakinya yang Pemberontak. 

• Bagaimana pendapat anda perasaan Laman dan Lemuel? 
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Jelaskan bahwa Laman dan Lemuel bertobat. Mereka menolong Nefi membangun 
kapal itu. 

• Bagaimana Tuhan menolong Nefi? {la memberitahu Nefi di mana mendapatkan biji 
besi untuk membuat alat-alat. la mengajarkan cara membangun kapal, la 
melindungi dia dari saudara laki-lakinya.) 

Jelaskan bahwa walaupun Nefi tidak tahu bagaimana membuat sebuah kapal, ia 
percaya bahwa Tuhan akan menolong dia jika ia mematuhi perintah-perintahNya. 

Nyanyikan atau ucapkan lirik bait kedua dari nyanyian "Keberanian Nefi" bersama 
anak-anak. 

Pembahasan Gambarlah sebuah gambar wajah tersenyum dan sebuah wajah cemberut di papan 
papan tulis tulis. Katakan kepada anak-anak mengenai apa yang membuat mereka bahagia. 

Bantulah anak-anak memahami bahwa Bapa Surgawi dan Yesus Kristus ingin kita 
bahagia, dan itulah sebabnya mengapa Mereka memberi kita perintah-perintah untuk 
dipatuhi. Ajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut mengenai bagaimana 
mematuhi perintah-perintah membawa kebahagiaan: 

• Wajah yang manakah yang menunjukkan bagaimana perasaan Nefi ketika ia 
mematuhi perintah-perintah untuk membangun sebuah kapal? 

• Bagaimana datang ke gereja menolong kita merasa bahagia? 

• Bagaimana kasih dan melayani anggota keluarga kita dapat menolong kita 
menjadi bahagia? 

Tuhan Akan Menolong Kita Mematuhi Perintah-perintah 

Cerita Jelaskan bahwa sama seperti Tuhan menolong Nefi, la akan menolong setiap dari kita 
jika kita beriman kepadaNya dan bersedia mematuhi perintah-perintahNya. Mintalah 
anak-anak mendengarkan sewaktu anda menceritakan mengenai bagaimana^apa 
Surgawi menolong seorang anak perempuan mematuhi perintah untuk menguduskan 
hari Sabat. 

Ma-ling memiliki warung kecil di jalan dekat sungai. Setiap hari ia menjual nasi dan 
ikan kepada orang-orang yang berhenti di warungnya. Setiap malam ketika ia pulang 
ke rumah kapalnya dan menghitung uang yang ia peroleh, ia mendesah dan 
menggelengkan kepalanya, karena hampir tidak cukup untuk membeli nasi untuk 
keluarganya dan ikan untuk dijual pada esok harinya. 

Pada suatu hari Ma-ling bertemu para misionari, lalu mereka mengajarkannya injil. 
Mereka mengajarkan dia mengenai perintah-perintah Bapa Surgawi dan mengenai 
menguduskan hari Sabat. Ma-ling berbicara kepada Bapa Surgawi dalam doanya dan 
berjanji kepadaNya bahwa ia tidak akan berjualan pada hari Sabat lagi. la ingin 
mematuhi hari Sabat dan tidak bekerja pada hari Sabat. 

Sejak saat itu, setiap malam sewaktu Ma-ling menghitung uangnya, ia memperoleh 
uang lebih dari sebelumnya, la dapat membeli lebih banyak makanan untuk 
dibagikan kepada keluarganya, dan ia dapat membeli lebih banyak ikan untuk dijual. 
Bapa Surgawi memberkati Ma-ling karena ia mematuhi hari Sabat. Ma-ling sangat 
bahagia karena ia mematuhi perintah-perintah. 

Pembahasan • Perintah apakah yang dipatuhi Ma-ling? 

• Bagaimana Bapa Surgawi menolong dia? 

Katakan kepada anak-anak bahwa sama seperti Bapa Surgawi menolong Nefi dan 
Ma-ling, la akan menolong setiap dari mereka yang mematuhi perintah-perintahNya. 

Rangkuman 

Kesaksian pengajar Jika pantas, beritahu anak-anak saat di mana Bapa Surgawi menolong anda 
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mematuhi sebuah perintah. Berikan kesaksian anda bahwa Bapa Surgawi dan Yesus 
Kristus mengasihi kita dan akan menolong kita mematuhi perintah-perintah. 

Berilah setiap anak selembar kertas atau selembar kartu dan sebuah pensil. Mintalah 
anak-anak menggambarkan sebuah wajah tersenyum di atasnya. Kemudian minta 
anak-anak memilih sebuah perintah untuk dipatuhi selama minggu ini, seperti menjadi 
pembawa damai membantu Ibu dan Ayah, bersikap baik kepada adik atau kakak, 
atau berbagi dengan teman-teman. Mintalah atau bantulah setiap anak menulis 
perintah yang dipilihnya di atas kartu tersebut. Katakan kepada anak-anak untuk siap 
melaporkan pada minggu depan mengenai bagaimana perasaan mereka ketika 
mereka patuhi. 

Mintalah seorang anak memberikan doa penutup. 

Kegiatan 
Pelengkap Pilihlah dari kegiatan-kegiatan berikut yang terbaik bagi anak-anak anda. Anda dapat 

menggunakannya dalam pelajaran itu sendiri atau sebagai suatu pengulangan atau 
rangkuman. Untuk petunjuk tambahan, lihat "Waktu Kelas" dalam "Bantuan untuk 
Pengajar." 

1. Bicarakan dengan anak-anak mengenai beberapa perintah, seperti kekhidmatan, 
doa, kebaikan, kejujuran, Kata-kata Bijaksana, dan sebagainya. Jelaskan bahwa 
setiap orang mendapatkan beberapa perintah lebih mudah daripada yang lainnya. 
Tekankan bahwa Bapa Surgawi akan menolong setiap dari kita untuk mematuhi 
perintah-perintah jika kita sungguh-sungguh berusaha dan jika kita meminta 
pertolongan dariNya. 

2. Bersama anak-anak, nyanyikan atau ucapkan lirik dari nyanyian "Lagu MYB" (Buku 
Nyanyian Anak-anak, him. 88); dan nyanyian lainnya mengenai perintah-perintah, 
seperti "Saling Mengasihi" (Buku Nyanyian Anak-anak, him. 74) atau "Kami Senang 
Membantu" (Buku Nyanyian Anak-anak, him. 112); lirik dari ketiga nyanyian ini 
terdapat di bagian belakang dari buku pedoman ini. 

3. Lemparkan sebuah bantal kecil atau mainan binatang kepada seorang anak; 
kemudian ajukanlah sebuah pertanyaan dari pelajaran ini, seperti: 

• Apa yang Tuhan perintahkan untuk Nefi bangun? 

• Bagaimana reaksi Laman dan Lemuel ketika Nefi memberitahu kepada mereka 
mengenai membangun sebuah kapal? 

• Dapatkah anda menyebutkan sebuah perintah yang dapat anda patuhi 
sekarang? 

• Apa yang kita lakukan jika kita memerlukan bantuan Bapa Surgawi ? (Berdoa.) 

• Apa yang Tuhan perintahkan kepada Nefi, yang sulit dilakukan? 

• Bagaimana Nefi memperoleh peralatan? 

4. Mintalah anak-anak berpura-pura bahwa mereka sedang menggali biji besi, 
membuat alat-alat, dan membangun kapal seperti yang dilakukan Nefi. 

5. Untuk anak-anak yang lebih besar: Sediakan sebuah salinan tertulis dari 1 Nefi 3:7 
untuk setiap anak. Potonglah bagian-bagian menurut garisnya dan mintalah anak-
anak merekatkan guntingan itu di sebuah kertas. Anjurkan mereka untuk 
menghafal tulisan itu. 
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1 Nefi 3:7 
Aku akan pergi dan melakukan hal 

yang telah Tuhan perintahkan, 
karena aku tahu bahwa Tuhan 

tidak memberi perintah 
kepada anak-anak manusia, 

tanpa la memberikan sebuah jalan 
bagi mereka agar mereka dapat 

melaksanakan hal yang teiah 
diperintahkanNya kepada mereka. 
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Bapa Surgawi Menolong Kita 
Jika Kita Berdoa 

Tujuan Menolong anak-anak menyadari bahwa mereka dapat menerima bantuan dari Bapa 
Surgawi jika berdoa 

Persiapan 1. Dengan penuh doa pelajarilah 1 Nefi 18:5-23 dan 3 Nefi 18:20. 

2. Bahan yang diperlukan: 
a. Papantulis, kapur, dan penghapus. 
b. Gambar 3-45, Lehi dan Bangsanya tiba di Negeri Perjanjian (62045; Perangkat 

Gambar Tulisan Suci 304); gambar 3-46, Yesus Berdoa di Getsemani (62175; 
Perangkat Gambar Tulisan Suci 227). 

3. Buatlah persiapan yang diperlukan untuk setiap kegiatan pelengkap yang akan 
anda gunakan. 

Pengembangan 
Pelajaran yang 
Disarankan Mintalah seorang anak untuk memberikan doa pembuka. 

Tindak lanjuti dengan anak-anak jika anda mendorong mereka untuk melakukan 
sesuatu selama minggu lalu. 

Nefi Berdoa dan Menerima Bantuan 

Kegiatan penarik Gambarlah ilustrasi berikut di papan tulis sewaktu anda berbicara kepada anak-anak: 
perhatian 

Ceritakan kepada anak-anak bahwa seorang ayah dan putranya yang sudah menikah 
tinggal berseberangan sebuah gunung yang sangat besar. 

• Bagaimanakah ayah tersebut dan anaknya dapat berkomunikasi tanpa pergi ke 
seberang gunung ? 

Gambarlah ilustrasi-ilustrasi berikut ini untuk memperlihatkan saran anak-anak. 
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• Mengapa sangat penting bagi ayah dan putranya untuk saling berkomunikasi? 
(Untuk menahan rasa sepi, untuk menunjukkan kasih, untuk menerima dan 
memberi bantuan, untuk berbagi saran-saran.) 

• Apa yang akan terjadi jika kita tidak saling berkomunikasi? (Mereka masing-masing 
tidak dapat merasa dekat dan kasih mereka dapat berkurang. Mereka tidak dapat 
saling menolong.) 

Jelaskan bahwa tepat seperti kita dapat saling berkomunikasi di bumi sewaktu kita 
dipisahkan oleh jarak yang jauh, kita juga dapat berkomunikasi dengan Bapa Surgawi 
kita. 

• Bagaimana kita berkomunikasi dengan Bapa Surgawi kita? (Melalui Doa). 

• Mengapa sangat penting untuk berkomunikasi dengan Bapa Surgawi? (Untuk 
berterimakasih kepadaNya atas berkat-berkat kita, untuk menunjukkan iman 
kepadaNya, untuk meminta dan menerima pertolongan dan berkat-berkatNya, 
untuk meningkatkan kasih kita kepadaNya.) 

Gambar, cerita 
tulisan suci, dan Ingatkan anak-anak mengenai pelajaran yang telah mereka pelajari mengenai Nefi 
pembahasan membangun sebuah kapal. Mintalah anak-anak mendengarkan bagaimana doa telah 

menolong Nefi. 

Ketika kapal Nefi telah selesai dibangun, ayah Nefi, Lehi, diperintahkan agar 
keluarganya membawa bibit, makanan, dan barang lainnya ke atas kapal. Kemudian 
mereka naik ke atas kapal itu dan berlayar ke negeri perjanjian. 

Tunjukkan gambar 3-45, Lehi dan Orang-orangnya sampai di Negeri Perjanjian, dan 
tunjukkan Liahona di tangan Lehi. 

Jelaskan bahwa Liahona adalah sejenis kompas. Ini menunjukkan arah untuk 
menyeberangi hutan belantara dan kemana harus mengarahkan kapal itu. Kompas ini 
hanya bekerja apabila mereka saleh. 

Setelah keluarga itu berada di laut berhari-hari, beberapa saudara Nefi mulai 
bertindak salah. Mereka berbicara sangat kasar kepada orangtua mereka dan kepada 
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orang lainnya di kapal. Mereka telah lupa bagaimana Bapa Surgawi telah menolong 
dan memberkati mereka. Nefi sangat takut kalau kejahatan mereka akan membuat 
Tuhan marah, maka ia berbicara kepada mereka mengenai perbuatan mereka. Laman 
dan Lemuel menjadi marah. Mereka tidak ingin adik mereka mengatur perbuatan 
mereka. Mereka mengikat Nefi dan terus melakukan cara-cara mereka yang salah. 

Segera setelah Nefi diikat, Liahona berhenti bekerja. Laman dan Lemuel tidak 
mengetahui ke arah mana harus mengemudikan kapal tersebut. Badai besar datang. 
Selama tiga hari kapal itu terombang-ambing dengan kerasnya di laut sehingga 
orang-orang berpikir kapal tersebut akan tenggelam. Tetapi Laman dan Lemuel masih 
tidak mau membebaskan Nefi. 

Badai semakin ganas, Akhirnya Laman dan Lemuel menyadari bahwa mereka dalam 
keadaan bahaya akibat dari kejahatan mereka. Mereka tahu bahwa mereka akan mati 
dalam badai jika mereka tidak bertobat, maka mereka membuka ikatan Nefi. 

Walaupun pergelangan kaki dan tangan Nefi menjadi sangat bengkak dan sangat 
sakit, ia tidak menggerutu kepada Bapa Surgawi. 

Setelah ikatan Nefi dibuka, Liahona segera bekerja kembali. Sekarang Nefi dapat 
mengemudikan kapal itu ke arah yang benar. 

Nefi berdoa kepada Bapa Surgawi. Badai berhenti dan laut menjadi tenang. 

Dengan perginya badai dan Liahona kerja kembali, Nefi mengemudikan kapal itu 
dengan selamat menuju negeri perjanjian. 

• Mengapa Liahona tidak mau bekerja ketika Nefi diikat? 

• Mengapa anda berpendapat Nefi tidak menggerutu kepada Bapa Surgawi ketika 
ia diikat? 

• Apa yang dapat kita pelajari dari teladan Nefi? 

• Apa yang dilakukan Nefi untuk menyelamatkan kapal yang akan ditenggelamkan 
oleh badai? 

• Apa yang dilakukan Bapa Surgawi untuk menolong Nefi? 

Bapa Surgawi Menolong Kita Ketika Kita Berdoa 

Perlihatkan gambar 3-46, Yesus Berdoa di Getsemani. 

• Apa yang dilakukan Yesus Kristus dalam gambar ini? (Berdoa kepada Bapa 
Surgawi.) 

• Mengapa Yesus berdoa? (la memerlukan bantuan Bapa Surgawi untuk menolong Dia.) 

Jelaskan bahwa ketika Yesus di bumi la sering berdoa kepada Bapa Surgawi. Kita 
juga dapat berdoa kepada Bapa Surgawi ketika kita memerlukan pertolongan. 

Ceritakan kisah sejati berikut ini mengenai seorang gadis kecil yang berdoa demi 
kepentingan orang lain: 

Mary tertidur di tempat tidur pada suatu malam ketika ia terbangun oleh sebuah 
suara. Saat ia mendengarkan, ia mendapatkan bahwa suara itu dari adik laki-lakinya 
yang berusia empat tahun menangis dan mengeluh karena sakit perut, la dapat 
mendengar ibunya menghibur, berusaha menolongnya merasa lebih baik; tetapi 
adiknya tetap menangis. Mary menaruh kasihan kepada dia. la tahu ibunya telah 
melakukan semua yang ia dapat lakukan untuknya, tetapi ia masih resah hatinya 
karena adiknya begitu kesakitan. Akhirnya Mary memutuskan bahwa ada sesuatu 
yang dapat dilakukannya. 

• Menurut pendapat anda apa yang ia lakukan? 

Gambar dan cerita 
tulisan suci 

Cerita 
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Dengan tenang ia keluar dari tempat tidur dan berlutut untuk berdoa, la memohon 
agar Bapa Surgawi membuat adiknya merasa lebih baik sehingga ia kembali tidur. 
Tidak lama kemudian, adiknya tertidur. Pada pagi harinya ia menanyakan kepada 
ibunya bagaimana keadaan adiknya, dan ibunya menjawab, "Baik. la tertidur 
semalam dan kelihatannya ia sembuh sekarang." 

Mintalah anggota kelas untuk menceritakan atau membagikan sebuah pengalaman 
sewaktu mereka atau seorang anggota keluarga berdoa memohon pertolongan. 
Mintalah mereka menekankan bagaimana Bapa Surgawi menjawab doa mereka. 

erita Ceritakan kisah berikut ini mengenai seseorang yang berdoa memohon bantuan, atau 
ceritakan kisah ini dengan lirik anda sendiri. 

Suatu musim panas Jamie diberi seekor anak domba, la menamai domba itu Boots 
dan memberi makan dan merawatnya dengan penuh kasih. Jamie dan Boots sering 
bermain bersama di ladang yang dipagari di mana ayah Jamie menaruh kudanya. 
Jamie dan Boots sedang bermain pada suatu sore hari, ketika ibunya memanggilnya 
untuk makan malam. Jamie lari menuju pintu dan dengan keras menghempaskan 
pintu itu. 

Setelah makan malam Jamie pergi keluar untuk bermain bersama Boots lagi. Ketika ia 
mendekati pintu itu, ia mendapatkan pintu itu terbuka. Boots dan kuda itu telah hilang. 
Jami telah menutup pintu itu dengan cepatnya sehingga tidak terkunci. 

Jamie tidak tahu kemana harus mulai mencarinya, la teringat ayahnya menceritakan 
kepadanya ketika ia masih kecil, ia pernah tersesat di sebuah sisi gunung. Ayahnya 
berlutut dan meminta kepada Bapa Surgawi untuk menolongnya. Tidak lama 
kemudian seorang penggembala dalam perjalanannya pulang ke perkemahannya 
telah menemukan dia dan dia mengantarkannya pulang. 

Jamie berlutut di rerumputan, menutup matanya dan berdoa: "Bapa Surgawi, aku 
butuh bantuanMu. Aku kehilangan kuda ayah dan Boots karena tidak menutup pintu. 
Tolong bantu aku menemukan keduanya." 

Jamie menemukan jejak binatang di jalan, la mulai mengikuti jejak sampai ke atas 
bukit, sambil memegang semak-semak untuk menahan jejakan kakinya. Akhirnya ia 
mendengar tangisan Boots. Jamie merangkak ke atas bukit dan segera menemukan 
domba kecil itu tersangkut di semak-semak. Kudanya sedang berdiri di sampingnya. 
Jamie membuka jeratan di kaki Boots. Ketika Boots berusaha berdiri, ia roboh. Jamie 
dapat melihat bahwa salah satu kaki Boots telah patah. 

Sekali lagi Jamie memohon kepada Bapa Surgawi untuk menolong dia. la 
menggunakan jaketnya untuk dibuat gendongan untuk membawa Boots dan mulai 
menuruni gunung. Kuda itu mengikutinya, dengan hati-hati memilih jalannya menuruni 
jalan kecil yang curam. Boots sangat berat, dan Jamie tersandung-sandung 
sepanjang jalan turunan itu. 

Sewaktu ketiganya mendekati rumah, ayah Jamie lari keluar untuk menolong. Ketika 
ayah Jamie merawat luka domba itu, ia berkata, "Bagus kamu telah menemukan dia 
sebelum ia kehilangan banyak darah, la mungkin dapat mati karena shok." 

Ibu Jamie bertanya, "Bagaimana kamu tahu kemana harus menemukan mereka?" 

"Saya hanya melakukan apa yang ayah akan lakukan," jawab Jamie. 

"Apakah itu, nak" tanya ayah. 

"Ingat ketika ayah tersesat? Ayah berdoa kepada Bapa Surgawi untuk meminta 
pertolongan, dan itulah yang saya lakukan. Saya berdoa, dan Bapa Surgawi 
menolong saya" (lihat "The Open Gate," Friend, Apr. 1977, him. 28-30). 
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Rangkuman 

Kegiatan papan tulis Ulangi pelajaran dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Setelah 
seorang anak menjawab sebuah pertanyaan, mintalah ia maju ke papan tulis. Buatlah 
jiplakan salah satu tangannya dan tulislah namanya di dalam garis itu. 

• Kemanakah Lehi dan keluarganya pergi? (Ke negeri perjanjian.) 

• Apakah Liahona selalu bekerja? (Tidak, Liahona hanya bekerja apabila orang-
orang saleh.) 

• Apa yang diperlihatkan Liahona kepada Nefi? (Arah mana harus mengemudikan 
kapal itu.) 

• Apa yang terjadi setelah Nefi diikat? (Badai yang mengerikan mengamuk. Liahona 
berhenti bekerja.) 

• Apa yang terjadi setelah Nefi dilepas ikatannya? (Badai pun berhenti. Liahona 
bekerja kembali.) 

• Mengapa Nefi berdoa untuk pertolongan Bapa Surgawi? 

• Apa yang hendaknya kita lakukan jika kita memerlukan pertolongan Bapa Surgawi? 
(Berdoa dengan iman bahwa la akan menolong kita.) 

Teruskan mengajukan pertanyaan mengenai kisah dalam pelajaran ini hingga tangan 
setiap anak telah dijiplak. Ucapkan terima kasih atas tangan-tangan bantuan mereka. 

Kesaksian Berikan kesaksian anda mengenai kasih Bapa Surgawi kepada kita dan keinginanNya 
untuk menolong kita jika kita berdoa untuk memohon bantuanNya. 

Mintalah seorang anak memberikan doa penutup. 

Kegiatan 
Pelengkap Pilihlah dari kegiatan-kegiatan berikut yang terbaik anak-anak anda. Anda dapat 

menggunakannya dalam pelajaran itu sendiri atau sebagai suatu pengulangan atau 
rangkuman. Untuk petunjuk tambahan, lihat "Waktu Kelas" dalam "Bantuan untuk 
Pengajar." 

1. Ajarlah anak-anak sebuah sajak yang singkat mengenai doa dan peragakan 
gayanya. 

Kita lipat tangan, kepala tundukkan, 

Kita tutup mata, siap 'tuk berdoa, 

atau 

Tangan kita lipat, kepala tundukkan 

Kita mendengarkan, doa diucapkan. 

2. Berilah sebuah krayon atau pensil dan selembar selebaran untuk setiap anak. 
Mintalah anak-anak menulis nama mereka di atas selebaran itu. Katakan kepada 
mereka untuk mewarnai pada ruangan kosong yang berbintang untuk mengetahui 
mengenai apakah pelajaran ini. Sewaktu mereka telah selesai, mintalah mereka 
untuk mengucapkan kata bersama. Kumpulkan pensil dan selebaran. Kembalikan 
selebaran itu kepada anak-anak setelah selesai kelas. 
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Roh Kudus Menolong Kita 
Mengetahui Kebenaran 

Pelajaran 

10 
Tujuan Menolong anak-anak menyadari bahwa Roh Kudus dapat menolong mereka 

mengetahui bahwa ajaran-ajaran Yesus adalah benar. 

Persiapan 1. Dengan penuh doa pelajarilah Mosia 11; 12:17-19; 13:1-9; 17; 18:1-3; Moroni 
10:4-5; A&P 130:22. 

2. Bersiaplah untuk menyanyikan atau mengucapkan lirik mengenai "Roh Kudus" 
(Buku Nyanyian Anak-anak, him. 62); kata-katanya terdapat di bagian belakang 
dari buku pedoman ini. 

3. Persiapkan sepuluh kartu kecil seperti yang terlihat. Tulislah huruf di satu sisi dan 
nomor di baliknya. Untuk anak-anak yang tidak dapat membaca, tambahkan titik-
titik yang cocok dengan angkanya. 

Jika mungkin, rekatkan kartu-kartu itu secara acak di bagian belakang kursi anak-
anak sebelum kelas. 

4. Bersiaplah untuk menyanyikan bait pertama lagu "Ku Ta'u Bapa Hidup" (Buku 
Nyanyian Anak-anak, him. 6.) 

5. Bahan yang diperlukan: 
a. Sebuah Kitab Mormon untuk setiap anak yang dapat membaca. 
b. Pita penutup, jika ada. 
c. Papan tulis, kapur, dan penghapus, atau kertas untuk menulis. 
d. Gambar 3-47, Abinadi di hadapan Raja Nuh (62042; Perangkat Gambar Tulisan 

Suci 308). 

6. Buatlah persiapan yang diperlukan untuk setiap kegiatan pelengkap yang akan 
anda gunakan. 

Pengembangan 
Pelajaran yang 
Disarankan Mintalah seorang anak untuk memberikan doa pembuka. 

Tindak lanjuti dengan anak-anak jika anda mendorong mereka untuk melakukan 
sesuatu selama minggu lalu. 

Roh Kudus Menolong Alma Mengenali Kebenaran 

Persiapan kegiatan Mintalah anak-anak mencari kartu yang tersembunyi, dan bantulah mereka 
membentuk kata Roh Kudus. Anak-anak yang lebih kecil dapat mengatur kartu-kartu 
secara urut; kemudian anda dapat membalik dan membaca kata itu dengan keras. 
Sebutkan nama itu bersama-sama. 
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Pasal kepercayaan Mintalah anak-anak berdiri dan mengulangi bersama anda pasal kepercayaan 
pertama. 

Tulisan suci, gambar, Perlihatkan kepada anak-anak gambar 3-47, Abinadi di hadapan Raja Nuh. Mintalah 
dan cerita anak-anak mendengarkan bagaimana Roh Kudus menolong Alma ketika anda 

menceritakan kisah berikut ini dengan kata-kata anda sendiri: 

Jelaskan bahwa bertahun-tahun setelah Lehi dan keluarganya meninggalkan 
Yerusalem, seorang yang jahat bernama Nuh menjadi Raja bangsa Nefi. Raja Nuh 
adalah seorang raja yang tidak baik dan mengajarkan bangsa Nefi melakukan dosa. 

Tuhan mengirim seorang nabi bernama Abinadi untuk mengajar bangsa Nefi. Abinadi 
mengatakan kepada bangsa Nefi bahwa mereka dan raja mereka jahat dan bahwa 
Bapa Surgawi ingin mereka bertobat. 

Raja Nuh sangat marah kepada Abinadi dan menyuruh menangkapnya. Abinadi 
kemudian dibawa ke hadapan Raja Nuh dan para imamnya yang jahat. Abinadi 
mengajarkan mereka ajaran-ajaran Yesus Kristus. Mereka tidak mau mendengarkan, 
tetapi Tuhan memberkati Abinadi, dan tidak seorangpun dapat melukainya sampai ia 
telah memberikan pesan yang telah diperintahkan untuk disampaikannya. Abinadi 
mengatakan kepada mereka bahwa ajaran-ajaran ini adalah benar. Raja Nuh dan 
hampir semua imam menolak untuk mempercayai perkataan Abinadi. Mereka tidak 
mau bertobat dari kejahatan mereka. Sebaliknya, mereka ingin membunuh Abinadi. 

Salah seorang imam yang bernama Alma mempercayai Abinadi. Roh Kudus 
memberitahu Alma bahwa Abinadi berkata benar. Alma memohon Raja Nuh agar 
melepaskan Abinadi. Permohonan Alma menyebabkan Raja Nuh semakin marah. Dia 
mengusir Alma. Lalu ia mengutus para pelayannya untuk membunuh Alma. Tetapi 
Alma melarikan diri dan bersembunyi dari para pelayan Raja Nuh. Alma tetap 
bersembunyi selama beberapa hari dan selamat. Ketika Abinadi selesai 
menyampaikan apa yang diperintahkan untuk dikatakan kepada Raja Nuh, Raja Nuh 
memerintahkan Abinadi untuk dibunuh. 

Ketika Alma bersembunyi, ia menulis ajaran-ajaran yang telah Abinadi ajarkan. Alma 
tahu bahwa ajaran-ajaran itu benar, la bertobat dari semua dosanya dan mulai 
mematuhi perintah-perintah. Alma menjadi seorang misionari yang hebat dengan 
membagikan kebenaran yang ia ketahui dengan orang lain. 

• Bagaimana Alma mengetahui bahwa perkataan Abinadi adalah benar? 

Penghafalan Bantulah anak-anak menemukan Moroni 10:5, dan jelaskan bahwa ayat suci ini akan 
ayat suci memberikan mereka jawaban. Mintalah anak yang lebih besar membacakannya untuk 

kelas atau anda membacanya sendiri dengan keras. Jelaskan bahwa Roh Kudus 
menolong Alma mengetahui bahwa Abinadi berbicara tentang kebenaran. 

Anda dapat menulis ayat ini di papan tulis atau di selembar kertas yang besar dan 
membantu anak-anak yang lebih besar menghafalkan ayat ini. Setelah membaca ayat 
ini bersama-sama beberapa kali, hapus atau tutupi satu atau dua kata dan mintalah 
anak-anak mengulangi membaca ayat ini. Teruskan menghapus lirik itu setelah setiap 
pengulangan sampai ayat itu benar-benar telah terhapus. (Untuk anak-anak yang 
tidak dapat membaca, ulangi ayat suci itu beberapa kali bersama-sama. Berhentilah 
sejenak dan biarkan anak-anak mengisi kata-kata kuncinya.) Berilah anak-anak 
kesempatan untuk mengulangi ayat suci itu kepada kelas jika mereka mau. 

Roh Kudus Dapat Menolong Kita Mengetahui Kebenaran 

Penyajian pengajar Tekankan bahwa Roh Kudus memberikan kita sebuah perasaan yang baik ketika kita 
memilih yang benar, la juga memberikan perasaan yang baik untuk menolong kita 
mengenali ajaran-ajaran yang benar. 
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Cerita Ceritakan kisah berikut ini mengenai seorang anak laki-laki yang mengenali 
kebenaran melalui kuasa Roh Kudus: 

Jeff senang mendengarkan kepada para misionari bila mereka datang ke rumahnya. 
Mereka menceritakan kisah-kisah yang menakjubkan kepadanya dan keluarganya. 
Khususnya ia menyukai cerita-cerita mengenai Yesus Kristus. Ketika para misionari 
mengatakan kepadanya bahwa gereja Yesus Kristus yang sejati telah dipulihkan ke 
bumi, ia berpikir bahwa itulah gagasan yang paling menarik yang pernah ia dengar. 
Para misionari mengatakan kepadanya dan keluarganya bahwa jika mereka mau 
berdoa kepada Bapa Surgawi, mereka akan mengetahui bahwa apa yang telah 
diajarkan para misionari adalah benar. Para misionari mengutip Moroni 10:5: "Dan 
oleh kuasa Roh Kudus kamu dapat mengetahui kebenaran akan segala hal." 

Jeff tidak yakin bagaimana ia akan mengetahui bahwa pesan yang disampaikan oleh 
para misionari itu adalah benar, tetapi ia melakukan apa yang diminta oleh mereka. 
Sewaktu Jeff berdoa kepada Bapa Surgawi untuk menolongnya ia mengetahui 
kebenaran dan ketika ia mendengarkan ajaran-ajaran dari para misionari, perasaan 
yang hangat dan menyenangkan mulai tumbuh dalam dirinya. Tak lama kemudian Jeff 
tidak ragu-ragu lagi. la merasa pasti bahwa apa yang telah diajarkan oJeh para 
misionari itu adalah benar, la telah menerima sebuah perasaan yang baik, sebuah 
kesaksian, dari Roh Kudus. 

• Roh Kudus membantu Jeff memahami apa? (Bahwa hal-hal yang diajarkan para 
misionari kepadanya adalah benar.) 

• Bagaimana Roh Kudus menyampaikannya kepada Jeff? (Perasaan hangat, 
nyaman memasuki hatinya.) 

• Apa yang dilakukan Jeff untuk memperoleh perasaan itu dari Roh Kudus? (la 
berdoa untuk mengetahui apakah pesan para misionari tersebut benar.) 

Katakan kepada anak-anak bahwa mereka dapat merasakan Roh Kudus ketika 
pelajaran Pratama, pelajaran malam keluarga, atau waktu lainnya ketika mereka 
diberitahu kebenaran. Banyak orang mendapatkan perasaan ini ketika mereka 
membaca atau mendengarkan tulisan suci atau perkataan dari nabi yang hidup. 
Tekankan bahwa Roh Kudus tidak selalu memberitahu kita lewat perkataan yang 
dapat didengar oleh telinga kita. la memberikan kepada kita sebuah perasaan yang 
baik mengenai apa yang benar. 

Jelaskan bahwa karena Roh Kudus hanya memiliki sebuah tubuh roh (lihat A&P 
130:22), ia dinamai Roh. Katakan kepada anak-anak bahwa mereka mungkin 
mendengar orang-orang berdoa memohon agar Roh Tuhan menyertai mereka. 
Mereka sedang memohon agar Roh Kudus menyertai mereka. KehadiranNya dapat 
menolong kita merasa lebih dekat kepada Bapa Surgawi, memahami perintah-
perintahnya, dan memilih yang benar. 

Rangkuman 

ssaksian Jika memungkinkan, berikan pengalaman pribadi di mana Roh Kudus telah menolong 
anda untuk mengenali atau mengetahui kebenaran. Berikan kesaksian anda kepada 
anak-anak bahwa Roh Kudus adalah anggota Tubuh Ketuhanan yang menolong 
mereka mengetahui kebenaran dan apa yang benar. 

/anyian Mintalah anak-anak menyanyikan atau mengucapkan lirik bait pertama dari nyanyian 
"Ku Ta'u Bapa Hidup.": 

Ku ta'u Bapa hidup dan kasih padaku. 
Roh membisikkan padaku bahwa ini benar, 
Bahwa ini benar. 
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Pengulangan 
tulisan suci 

Nyanyian 

• Apakah yang Roh Kudus katakan kepada kita melalui lagu itu? (Bahwa Bapa 
Surgawi hidup dan mengasihi kita.) 

Mintalah anak-anak menyanyikan atau mengucapkan lirik itu kembali. 

Mintalah anak-anak mengulangi Moroni 10:5 lagi, dan anjurkan mereka untuk 
membagikannya kepada keluarga mereka. 

Jelaskan kepada anak-anak bahwa walaupun Roh Kudus dapat memberikan setiap 
orang sebuah perasaan baik ketika ia mendengarkan kebenaran, setelah 
pembaptisan seseorang dapat menerima sebuah karunia khusus ketika ia ditetapkan 
menjadi seorang anggota Gereja. Karunia itu adalah karunia Roh Kudus, yang berarti 
bahwa orang tersebut dapat merasakan pengaruh dari Roh Kudus setiap saat jika ia 
hidup dengan benar. Katakan kepada mereka bahwa mereka akan belajar lebih 
banyak mengenai karunia Roh Kudus dalam pelajaran lain. 

Nyanyikan atau ucapkan lirik nyanyian "Roh Kudus" bersama kepada anak-anak. 

Mintalah seorang anak untuk memberikan doa penutup. 

Kegiatan 
Pelengkap Pilihlah dari kegiatan-kegiatan berikut yang terbaik bagi anak-anak anda. Anda dapat 

menggunakannya kegiatan dalam pelajaran itu sendiri atau sebagai suatu 
pengulangan atau rangkuman. Untuk petunjuk tambahan, lihat "Waktu Kelas" dalam 
"Bantuan untuk Pengajar." 

1. Nyanyikan atau ucapkan lirik bait terakhir dari "Suara yang Lembut." (Buku 
Nyanyian Anak-anak, him. 64.) 

Dengar, dengar, (lengkungkan tangan ke telinga) 
Roh Kudus yang berbisik. (Taruhlah jari telunjuk ke bibir) 
Dengar, dengar (lengkungkan tangan ke telinga) 
Suara yang lembut. (Letakkan tangan di dada) 

2. Mintalah anak-anak memerankan kisah Abinadi di hadapan Nuh dan para imam. 
Anak yang berperan sebagai Abinadi dapat menyebutkan beberapa perintah Bapa 
Surgawi. Alma dapat mengakui bahwa ia percaya dan memohon kepada raja 
untuk membiarkan Abinadi hidup. Alma malahan diusir. Mintalah anak yang 
memperagakan Alma bersembunyi dan berpura-pura menuliskan ajaran-ajaran 
Abinadi. 
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Kita Menerima 
Berkat-berkat Besar Sebagai 
Anggota Gereja Yesus Kristus 

Pelajaran 

10 

Tujuan Menolong anak-anak memahami bahwa berkat-berkat besar dapat datang dari 
menjadi anggota Gereja Yesus Kristus. 

Persiapan 1. Dengan penuh doa pelajarilah Mosia 18 dan Enos 1, dan bersiaplah untuk 
menceritakan kisah-kisah dari dua pasal ini. 

2. Bersiaplah untuk membantu anak-anak menyanyikan atau mengucapkan lirik lagu 
"Roh Kudus" (Buku Nyanyian Anak-anak, him. 62) dan "Bapa Kumohon 
PertolonganMu" {Buku Nyanyian Anak-anak, him. 67); kata-kata nyanyian ini 
terdapat di bagian belakang buku pedoman ini. 

3. Sebelum kelas dimulai, serakkan benda-benda yang telah anda kumpulkan-
termasuk gambar 3-13, 3-14, 3-48, dan 3-49 (lihat 4 di bawah)-di atas sebuah 
meja atau di lantai, dan tutupi dengan kain. 

4. Bahan yang Diperlukan: 
a. Guntingan-guntingan kata berikut ini: 

Berkat-berkat Pembaptisan 

Kita Menjadi Anggota Gereja Yesus Kristus 

Karunia Roh Kudus 

Bapa Surgawi Mengampuni Kita 

b. Kumpulkan benda-benda berikut ini jika memungkinkan: sebuah Kitab Mormon, 
sebuah Alkitab, sebuah gambar Yesus Kristus yang kecil, dan sebuah cincin 
MYB. 

c. Sebuah kain yang cukup besar untuk menutupi benda-benda yang telah anda 
kumpulkan. 

d. Gambar 3-48, Alma membaptis di Perairan Mormon (62332; Perangkat Gambar 
Tulisan Suci 309); gambar 3-13, Seorang Anak Laki-laki Dibaptiskan (62018); 
gambar 3-14, Seorang Anak Perempuan Di tetapkan (62020); dan gambar 3-49 
Enos Berdoa (62604; Perangkat Gambar Tulisan Suci 305). 

5. Buatlah persiapan yang diperlukan untuk setiap kegiatan pelengkap yang akan 
anda gunakan. 

Mintalah seorang anak untuk memberikan doa pembuka 

Tindak lanjuti dengan anak-anak jika anda mendorong mereka untuk melakukan 
sesuatu selama minggu lalu. 

Pengembangan 
Pelajaran yang 
Disarankan 
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Kegiatan penarik 
perhatian 

Guntingan kata 

Gambar dan cerita 
tulisan suci 

Guntingan kata 

Kita Dapat Menjadi Anggota Gereja Yesus Kristus 

Katakan kepada anak-anak bahwa di bawah kain di atas meja ini ada beberapa 
benda. Jelaskan bahwa anda akan membuka kain ini selama sepuluh detik. Anak-
anak hendaknya memusatkan pikiran dan mencoba untuk mengingat benda-benda 
tersebut sebanyak mungkin. 

Mintalah kelas bersama-sama mengelilingi meja. Perlihatkan benda-benda itu selama 
sepuluh detik. Dan kemudian tutup kembali benda-benda itu. Mintalah mereka duduk 
kembali. 

Biarlah anak-anak bergilir mencoba menyebutkan semua benda di atas meja. Setelah 
mereka yang mau mencoba memperoleh kesempatan, bukalah kain itu untuk melihat 
sebetapa baik mereka telah melakukannya. Jelaskan bahwa setiap dari benda-benda 
ini dapat mengingatkan kita akan berkat-berkat yang telah kita terima dari Bapa 
Surgawi ketika kita dibaptiskan. 

Mintalah seorang anak menempelkan guntingan kata "Berkat-berkat Pembaptisan" di 
papan tulis. 

Perlihatkan gambar 3-48, Alma Membaptis di Perairan Mormon. 

Secara singkat ulangi kisah Alma dari pelajaran 20. Ingatkan anak-anak bahwa 
setelah Alma melarikan diri dari para pelayan Raja Nuh yang jahat itu, ia bersembunyi 
di hutan belantara. Di sana ia menuliskan ajaran-ajaran yang telah diucapkan oleh 
nabi Abinadi. 

Setelah beberapa hari, Alma pergi ke antara orang-orang dan dengan diam-diam 
mulai mengajarkan mereka mengenai Yesus Kristus. Kebanyakan mendengarkan 
Alma dan mempercayai dia. Mereka yang percaya pergi menuju ke suatu tempat 
yang disebut Mormon. Di tempat ini ada sumber air jernih dan sebuah semak-semak 
pohon-pohon kecil di mana Alma menyembunyikan dirinya pada siang hari dari 
pencarian raja. 

Banyak orang datang berkumpul untuk mendengarkan Alma. la mengajarkan mereka 
mengenai iman dan pertobatan. Alma membaptiskan mereka yang mau dibaptis, dan 
mereka menjadi anggota Gereja Yesus Kristus yang benar. 

Mintalah seorang anak menempelkan guntingan kata "Kita Menjadi Anggota Gereja 
Yesus Kristus." 

Guntingan kata dan 
pembahasan 

Nyanyian 

Pasal kepercayaan 

Cerita 

Kita Dapat Memperoleh Karunia Roh Kudus 

• Karunia apakah yang dapat kita terima setelah kita dibaptiskan? (Karunia Roh 
Kudus.) 

Mintalah seorang anak menempelkan guntingan kata "Karunia Roh Kudus" di bawah 
guntingan kata sebelumnya. 

Jelaskan bahwa setelah kita dibaptiskan, kita dapat menerima karunia Roh Kudus 
melalui penumpangan tangan. Ini juga merupakan suatu karunia yang menakjubkan 
dari Bapa Surgawi. Jika kita melakukan yang benar, Roh Kudus akan tetap tinggal 
bersama kita selalu dan memberitahu kita untuk melakukan hal yang benar. 

Menyanyikan atau mengatakan bersama anak-anak kata-kata dari nyanyian "Roh Kudus." 

Tinjau kembali bersama anak-anak pasal kepercayaan keempat. Jelaskan bahwa 
karunia Roh Kudus akan menjadi sebuah berkat bagi kita sepanjang hidup kita—jika 
kita hidup layak. 

Dengan kata-kata anda sendiri, ceritakan kisah mengenai bagaimana Roh Kudus 
menolong Tim: 
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Pelajaran 10 

Tim dapat melihat bahwa ibunya sedang khawatir. Ayahnya kelihatannya letih dan 
sedih. Sudah lama sejak mereka menerima surat dari kakaknya, Wally, yang sedang 
melayani misi. 

Tim duduk di sofa di ruang tamu. la dapat mendengar ibu dan ayahnya sewaktu 
mereka bercakap-cakap di dapur. 

"Alangkah mengerikannya mengalami gempa bumi," ayahnya berkata. "Dan sangat 
dekat di tempat di mana Wally melayani. Saya harap kita segera mendengar 
kabarnya." 

Tim mendengarkan dengan cermat. "Gempa b u m i . . . Wally?" ia berfikir sendiri, la 
merasakan gumpalan di tenggorokannya, la membayangkan kakaknya luka atau 
terkubur di bawah tumpukan batu-batu. la memandang photo Wally di atas meja, dan 
air matanya berlinang, la segera pergi ke kamarnya dan menutup pintu. Tim 
membayangkan semua hal yang mengerikan dan khawatir sepanjang malam dan 
keesokan harinya. Setiap saat ia mencoba untuk berbicara kepada orangtuanya 
mengenai Wally, ia merasa tenggorokannya tersumbat dan ia tidak dapat berbicara. 

Ketakutan Tim semakin bertambah, la merasa bahwa ia harus membicarakan hal ini 
kepada seseorang, la tahu bahwa ayahnya sedang bekerja di ruang bawah, jadi Tim 
turun. 

Tim membuka mulutnya untuk mulai menyatakan apa yang telah direncanakannya. 
Tetapi tidaklah mudah untuk berbicara mengenai Wally. la menundukkan kepalanya, 
dan matanya dipenuhi air mata. 

"Kamu khawatir mengenai Wally, bukan, Tim? ayah bertanya. "Ketika kami mendengar 
mengenai gempa bumi itu, kami khawatir. Ibumu dan saya telah berdoa untuk 
keselamatan Wally. Kami menerima hiburan dari Roh Kudus bahwa semuanya baik-
baik saja dan kita tidak perlu khawatir. Kamu dapat memiliki penghiburan yang sama, 
Tim" 

"Bagaimana caranya? tanya Tim. 

"Berdoalah kepada Bapa Surgawi. Katakan kepadaNya mengenai kekhawatiranmu. 
Mintalah la untuk menolongmu mengetahui apakah Wally selamat. Saya yakin bahwa 
kamu akan menerima penghiburan." 

Tim melakukan apa yang dikatakan ayahnya, la berdoa untuk keselamatan Wally. la 
memohon kepada Bapa Surgawi untuk menolong dia mengetahui apakah Wally masih 
hidup dan selamat. Sewaktu Tim selesai berdoa, sebuah perasaan damai dan 
penghiburan yang besar datang kepadanya, la tidak lagi khawatir mengenai Wally. la 
tahu bahwa semua dalam keadaan baik. 

Akhirnya sepucuk surat datang meyakinkan keluarga itu bahwa Wally selamat. Tim 
tidak merasa terkejut sama sekali, la telah mengetahui bahwa Wally selamat. Tim 
telah dihibur oleh Roh Kudus. 

• Bagaimana Roh Kudus menolong Tim? (la memberi dia sebuah perasaan tenang— 
sebuah perasaan bahwa Wally selamat.) 

Katakan kepada anak-anak bahwa karunia Roh Kudus merupakan sebuah berkat 
yang besar bagi Tim dan keluarganya. Karunia itu dapat menjadi sebuah berkat 
besar bagi kita juga. 

Setelah Kita Dibaptiskan, Bapa Surgawi akan mengampuni Kita 

Guntingan kata Mintalah seorang anak menempelkan guntingan kata "Bapa Surgawi Mengampuni 
Kita" di papan tulis. 

Jelaskan bahwa berkat besar lainnya dari baptisan adalah bahwa kita dapat diampuni 
ketika kita berbuat kekeliruan dan melakukan kesalahan. Bapa Surgawi kita tahu 
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bahwa semua anakNya akan melakukan kekeliruan, la memerintahkan setiap orang 
untuk bertobat dari kesalahan mereka. Jika kita bertobat, la berjanji bahwa la akan 
mengampuni kita dan memberi kita berkat-berkat lainnya. Ingatkan anak-anak bahwa 
sebagian dari pertobatan adalah beriman kepada Yesus Kristus. Bagian lain adalah 
hidup lebih seperti yang Yesus inginkan, yaitu, lebih mematuhi perintah-perintahNya. 
Kita dapat mengetahui lebih banyak mengenai Yesus dan perintah-perintahNya 
melalui mempelajari tulisan-tulisan suci. 

Gambar dan cerita Perlihatkan gambar 3-49, Enos Berdoa, 
tulisan suci 

Jelaskan bahwa Enos adalah seorang nabi yang mengenainya dapat kita baca di 
dalam Kitab Mormon. Ayah Enos memintanya untuk menjaga catatan-catatan yang 
mencakup tulisan suci dan sebuah sejarah mengenai bangsanya. Sejarah ini ditulis di 
atas lemping-lemping logam. Ayah Enos telah mengajarkan kepada Enos injil yang 
terdapat dalam catatan itu, sehingga Enos mengetahui bagaimana ia harus hidup. 
Pada suatu hari Enos pergi ke hutan dan berdoa kepada Bapa Surgawi sepanjang 
hari dan sampai jauh malam, la memohon untuk diampuni atas kesalahan-kesalahan 
yang telah dibuatnya. Kemudian sesuatu yang menakjubkan terjadi. 

Jelaskan bahwa Bapa Surgawi mengampuni Enos dan berjanji untuk memberkati dia. 
Sebuah suara datang kepadanya mengatakan,"Enos, dosa- dosamu telah diampuni, 
dan engkau akan diberkati" (Enos 1:5). Enos diampuni karena ia beriman kepada 
Yesus Kristus, yang mengenaiNya ia telah belajar dalam catatan-catatan itu. la 
diampuni karena percaya kepada korban penebusan Yesus Kristus. Bapa Surgawi 
juga menjanjikan kepada Enos bahwa catatan-catatan itu akan disimpan dengan 
aman dan agar bangsa Laman pada suatu hari dapat membaca catatan-catatan itu. 
Catatan itu akan membantu mereka belajar mengenai Yesus, mematuhi perintah-
perintah, dan memperoleh pengampunan ketika melakukan kesalahan. 

Jelaskan bahwa kita tahu Bapa Surgawi memegang janjiNya kepada Enos karena kita 
dapat membaca dalam kitab Mormon hal-hal yang telah tertulis di atas lemping-
lemping itu. 

• Berkat apakah yang diterima oleh Enos ketika ia bertobat? (Terimalah setiap 
jawaban yang benar, dan tekankan bahwa Bapa Surgawi mengampuni dia.) 

Ungkapkan rasa syukur anda atas pengetahuan bahwa setiap orang yang sungguh-
sungguh bertobat akan diampuni. Tekankan bahwa tulisan suci dapat menjadi suatu 
berkat besar dalam menolong kita mengembangkan iman kepada Yesus Kristus dan 
mempelajari ajaran-ajaranNya. 

Nyanyian Bantulah anak-anak menyanyikan atau mengucapkan lirik dari nyanyian "Bapa 
Kumohon PertolonganMu." 

Rangkuman 

Ulangilah berkat-berkat keanggotaan dalam Gereja seperti yang terdapat pada 
guntingan-guntingan kata. Ingatkan anak-anak bahwa Bapa Surgawi berjanji memberi 
kita berkat besar apabila kita dibaptiskan dan mematuhi perintah-perintah. 

Ajaklah anak-anak memikirkan tentang berkat-berkat yang sudah diberikan Bapa 
Surgawi kepada mereka pada kesempatan berikutnya mereka mengambil sakramen. 
Imbaulah mereka untuk memberi perhatian khusus pada doa-doa sakramen dan 
memikirkan janji-janji yang akan mereka buat ketika mereka dibaptis. Mereka yang 
sudah dibaptis dapat merenungkan baptisan mereka. 

Kesaksian Berikan kesaksian anda bahwa Bapa Surgawi selalu menepati janji-janjiNya kepada 
kita jika kita mematuhiNya. Anda dapat membagikan sebuah pengalaman kepada 
anak-anak ketika anda merasa anda khususnya diberkati karena keanggotaan anda di 
dalam gerejaNya. 

Mintalah seorang anak memberikan doa penutup. 
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Pelajaran 10 

Kegiatan 
Pelengkap Pilihlah dari kegiatan-kegiatan berikut yang terbaik bagi anak-anak anda. Anda dapat 

menggunakannya dalam pelajaran itu sendiri atau sebagai sebuah pengulangan atau 
rangkuman. Untuk petunjuk tambahan, lihat "Waktu Kelas" dalam "Bantuan untuk 
Pengajar." 

1. Persiapan sebuah bagan dengan kata-kata dari 3 Nefi 11:33. Potonglah kertas lain 
dengan ukuran yang sama dengan bagan itu, dan tulislah di atasnya. "Berkat-
berkat Pembaptisan." Potonglah menjadi beberapa bagian seperti sebuah teka- " 
teki. Tempelkan setiap bagian di atas bagan itu sehingga semua guntingan itu 
menutupi gambar. Hati-hatilah agar setiap guntingan dapat dicabut dengan 
mudah tanpa merusak tulisan ayat suci itu. 

Perlihatkan kepada anak-anak teka-teki "Berkat-berkat Pembaptisan", dan mintalah 
mereka membacakan judulnya. Jelaskan bahwa anda akan mengajukan beberapa 
pertanyaan tentang pelajaran ini. Barangsiapa yang menjawab pertanyaan ini 
dengan benar dapat mencabut satu lembar guntingan teka-teki itu. Lambat laun 
anak-anak akan dapat mengungkap ayat suci yang terdapat di bawahnya. Berikut 
ini beberapa pertanyaan yang disarankan: 

• Apakah perjanjian yang kita buat pada saat baptisan? (Untuk selalu mengingat 
Yesus Kristus, untuk mengambil namaNya ke atas kita, dan mematuhi perintah-
perintahNya.) 

• Apakah yang dilakukan Alma di Perairan Mormon? (la membaptiskan orang-
orang yang ingin dibaptis.) 

• Alma dan para pengikutnya menjadi anggota gereja manakah? (Gereja Yesus 
Kristus.) 

• Bagaimanakah doa Tim dijawab? (Roh Kudus menolong dia mengetahui Wally 
dalam keadaan selamat.) 

• Mengapa Enos berdoa? (la ingin diampuni dari dosa-dosanya.) 

• Buku apakah yang telah diterjemahkan dari lemping-lemping emas? (Kitab 
Mormon.) 

• Pada usia berapakah anda cukup besar untuk dibaptis? (Ketika saya berusia 
delapan tahun.) 

Setelah lembar teka-teki selesai dibuka, mintalah anak-anak membaca tulisan suci 
bersama anda. Jelaskan bahwa untuk "mewarisi kerajaan Allah" berarti hidup 
bersama Bapa Surgawi selamanya. 

2. Nyanyikan atau ucapkan lirik dalam nyanyian "Hitung Berkatmu" (Buku Nyanyian, 
him. 111). 

Bila dalam hidup ombak menderu, 
Sampai putus asa engkau mengeluh, 
Hitung satu satu berkat Tuhanmu, 
Pasti kau kan heran kasihNya penuh. 
Hitung satu-satu berkatmu, 
Kau'kan heran kasihNya penuh, 
Hitung satu hitung berkatmu, 
Pastikau 'kan heran kasihNya penuh. 

3. Sediakan beberapa krayon dan sebuah kertas yang tertuliskan "Berkat-berkat 
Keanggotaan" untuk setiap anak. Mintalah setiap anak menggambar dan mewarnai 
sebuah gambar dari sebuah berkat yang dapat mereka terima setelah mereka 
dibaptiskan dan ditetapkan sebagai anggota Gereja Yesus Kristus dari Orang-
orang Suci Zaman Akhir. 
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Korban Tebusan 
Yesus Kristus 

Pelajaran 10 

Tujuan Menolong anak-anak menyadari bahwa orang-orang dapat bertobat karena Yesus 
Kristus menebus dosa-dosa kita. 

Persiapan 1. Dengan penuh doa pelajarilah Lukas 22:39-46 dan Mosia 27, dan bersiaplah untuk 
menceritakan kisah pertobatan Alma. 

2. Bawalah guntingan kata dalam pelajaran 10 ("Merasa Menyesal," "Memohon 
pengampunan," "Memperbaiki kesalahan," dan "Tidak mengulangi lagi"). 

3. Ingatlah bahwa anak-anak di bawah delapan tahun belum dapat bertanggung 
jawab dan tidak perlu bertobat dari dosa. Doronglah mereka untuk selalu 
melakukan apa yang benar. 

4. Bahan yang diperlukan: 
a. Sebuah Kitab Mormon dan sebuah Ajaran dan Perjanjian. 
b. Sebuah batu yang besar atau benda berat lainnya dan sebuah tas untuk 

menempatkannya sehingga seorang anak dapat membawanya di atas 
pundaknya. Berilah label pada batu atau benda itu "mencuri." 

c. Guntingan gambar: Alma yang muda (guntingan gambar 3-30), keempat putra 
Mosia (guntingan gambar 3-4), dan seorang malaikat (guntingan gambar 3-5). 

d. Gambar 3-46, Yesus Berdoa di Getsemani (62175; Perangkat Gambar Tulisan 
Suci 227). 

5. Buatlah persiapan yang diperlukan untuk setiap kegiatan pelengkap yang akan 
anda gunakan. 

Pengembangan 
Pelajaran yang 
Disarankan Mintalah seorang anak untuk memberikan doa pembuka. 

Tindak lanjuti dengan anak-anak jika anda mendorong mereka untuk melakukan 
sesuatu selama minggu lalu. 

Orang Dapat Bertobat dari Pilihan yang Salah 

Kegiatan penarik Ceritakan kepada kelas kisah berikut ini: 
perhatian 

Ketika Josh dan ibunya sedang berbelanja, Josh mengambil sesuatu dari toko tanpa 
membayarnya. Josh tahu bahwa ia telah melakukan hal yang salah, la baru saja 
dibaptis dan mengetahui bahwa ia seharusnya memilih yang benar. 

Perlihatkan kepada anak-anak sebuah batu yang besar (atau benda berat lainnya) di 
dalam sebuah tas. 

Tanyakan kepada kelas bagaimana perasaan Josh mengenai apa yang telah 
dicurinya. Mintalah seorang anak berpura-pura menjadi Josh. Mintalah anak itu 
membawa tas itu di pundaknya. Jelaskan bahwa Josh memiliki perasaan yang tidak 
nyaman karena mencuri. Hal itu seperti ada sesuatu yang memberatkan dia dalam 
dirinya yang menjauhkannya dari kebahagiaan sepenuhnya. 

• Bagaimana Josh dapat menjadi lebih bahagia? (Melalui bertobat.) 
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• Apa yarig dapat dilakukan Josh untuk memperbaiki pilihan salahnya? (Bertobat.) 

Perlihatkan keempat guntingan kata itu di atas papan tulis. Ingatkan anak-anak bahwa 
mereka telah mempelajari pertobatan dalam pelajaran sebelumnya. 

• Apakah yang dapat Josh lakukan untuk bertobat? (Jawaban dapat mencakup: 
Mengembalikan apa yang telah ia curi, membayar apa yang telah ia curi, 
memohon maaf kepada penjaga toko, dan menawarkan untuk melakukan sesuatu 
kepada penjaga toko untuk memperbaiki kesalahan.) 

Setelah anak-anak menjelaskan bagaimana Josh dapat bertobat, angkatlah batu yang 
berat itu dari bahu anak tadi. Jelaskan bahwa ketika kita bertobat, kita membebaskan 
diri kita dari perasaan berat dan sedih, dan kita menjadi lebih bahagia. 

Katakan kepada kelas bahwa kesempatan untuk bertobat dan diampuni adalah suatu 
berkat yang menakjubkan. 

Gambar Perlihatkan gambar 3-46, Yesus Berdoa Di Getsemani. Katakan kepada anak-anak 
bahwa Juruselamat memungkinkan bagi orang-orang untuk diampuni. 

Yesus Kristus Menebus Dosa-dosa Kita 

Penyajian pengajar Jelaskan sebelum Yesus Kristus meninggal di kayu salib, la dan para RasulNya pergi 
ke sebuah taman yang disebut Getsemani. Tiga dari para Rasul—Petrus, Yakobus, 
dan Yohanes-ikut masuk ke taman itu bersamaNya. Mereka menunggu tak jauh 
dariNya sementara Yesus memasuki tamah' dan berdoa kepada Bapa Surgawi. Yesus 
tahu bahwa la akan menderita untuk kita agar kita dapat bertobat dan diampuni dari 
dosa-dosa kita. Di taman Getsemani itu dan di atas salib, Yesus menanggung derita 
sangat berat untuk kita. la menderita untuk dosa-dosa kita, atau kesalahan-kesalahan 
yang kita buat. 

Tulislah kata Korban Tebusan di papan tulis. Jelaskan bahwa Korban Tebusan berarti 
bahwa Yesus Kristus membayar dosa-dosa kita sehingga kita dapat bertobat dan 
diampuni, la melakukan hal ini karena la mengasihi kita dan karena la ingin 
memungkinkan bagi kita untuk bertobat dan menjadi bersih. Kita mengatakan bahwa 
la menebus dosa-dosa dan pilihan-pilihan kita yang salah. Suruhlah kelas 
mengucapkan kata Korban Tebusan. 

Bapa Surgawi juga mengasihi kita dan ingin setiap dari kita untuk pertobat dan hidup 
bersamaNya lagi. Karena korban tebusan Yesus Kristus, kita dapat diampuni dari 
dosa dan pilihan keliru yang kita buat setelah usia delapan. 

Pertobatan Alma Yang Muda 

Cerita tulisan suci Dengan kata-kata anda sendiri, ceritakan kepada kelas mengenai pertobatan dan 
dengan guntingan perubahan Alma. Perlihatkan guntingan gambar ketika berbicara mengenai setiap 
gambar karakternya. 

Ceritakan kepada anak-anak bahwa di dalam Kitab Mormon ada seorang nabi 
bernama Alma yang memiliki seorang anak laki-laki yang sangat menentang dan 
melakukan banyak kesalahan. Nabi Alma ini adalah orang yang sama yang kita 
pelajari dalam kisah Abinadi. la mendengarkan Roh Kudus dan menjadi seorang 
pengajar dan pemimpin yang besar dalam Gereja. Putranya juga bernama Alma. Kita 
sering memanggil putra itu Alma yang Muda sehingga kita mencampur adukkan dia 
dan ayahnya. 

Bawakan beberapa pokok berikut ini dari kisah dalam tulisan suci dalam Mosiah 27:8-14: 

1. Alma yang Muda tidak mematuhi ayahnya, la dan empat orang temannya 
berusaha untuk menghancurkan Gereja dengan mengajarkan orang-orang untuk 
melakukan kesalahan. 
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Pembahasan 

Kegiatan 
pengulangan 

2. Banyak orang mempercayai Alma yang Muda dan berhenti untuk mematuhi 
perintah-perintah. 

3. Ayah Alma yang Muda sangat khawatir mengenai perbuatan putranya dan para 
anggota Gereja. 

4. Ayahnya berdoa agar putranya mau belajar kebenaran. 

• Bagaimana Bapa Surgawi menjawab doa ayah Alma yang Muda? (la mengirimkan 
seorang malaikat untuk mengatakan kepada Alma dan teman-temannya untuk 
bertobat.) 

• Apakah ada yang tahu apa yang terjadi selanjutnya? 

Biarlah anak-anak meneruskan menceritakan kisah itu sebanyak mereka dapat. 
Jelaskan beberapa pokok berikut ini: 

1. Alma dan teman-temannya sangat takut ketika mereka melihat malaikat sehingga 
mereka jatuh ke tanah. 

2. Alma kehilangan kesanggupannya untuk berbicara atau bergerak. 

3. Teman-temannya menggotongnya pulang ke rumah ayahnya dan menceritakan 
kepada ayahnya semua yang terjadi padanya. 

4. Selama dua hari ayah Alma dan para imam Gereja berpuasa dan berdoa agar 
Alma dapat pulih kembali dan berbicara kepada mereka. "o * 

5. Doa mereka dijawab, dan Alma yang Muda dapat berdiri dan mengatakan sesuatu 
yang membuat ayahnya sangat bahagia dan bersyukur. 

Untuk mengetahui apa yang dikatakan Alma yang Muda, bacalah atau mintalah 
seorang anak yang lebih besar membaca yang berikut dari Mosia 27:24: "Karena, 
katanya, Aku telah bertobat akan dosa-dosaku." 

• Apa yang Alma katakan telah ia lakukan? 

Katakan kepada anak-anak bahwa anda ingin mereka menjawab beberapa 
pertanyaan dan membahas bagaimana kita tahu bahwa Alma yang Muda benar-
benar bertobat. Tunjuklah guntingan kata sewaktu anda mengulanginya. 

• Apakah Alma yang Muda merasa menyesal akan apa yang telah diperbuatnya? 

• Kepada siapa Alma yang Muda perlu memohon pengampunan bagi dirinya? 
(Bapa Surgawi; ayahnya, Alma; dan Gereja.) 

Jelaskan bahwa untuk memperbaiki kesalahan, Alma pergi dari kota ke kota 
memberitahu setiap orang mengenai Gereja yang benar, la menjadi seorang 
misionari. 

• Apakah anda berpendapat bahwa Alma sungguh-sungguh bertobat? (Tekankan 
bagaimana kehidupan Alma benar-benar telah berubah setelah ia bertobat.) 

• Mengapa Alma dapat diampuni ketika ia bertobat? (Karena korban tebusan Yesus 
Kristus, yang mau menderita untuk dosa-dosa Alma yang Muda.) 

Rangkuman 

Katakan kepada anak-anak bahwa karena kasih dan korban tebusan Yesus Kristus, 
orang-orang dapat bertobat ketika mereka melakukan kesalahan, dan Bapa Surgawi 
dan Yesus akan mengampuni mereka. Jelaskan bahwa adalah lebih baik tidak 
melakukan kesalahan sehingga kita tidak perlu bertobat. Tetapi apabila kita 
melakukan dosa, kita dapat bertobat dan menjadi bersih dan murni. Yesus 
menjanjikan kepada kita bahwa la tidak akan mengingat hal-hal yang salah yang 
telah kita lakukan jika kita benar-benar bertobat (lihat A&P 58:42). 
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Pelajaran 10 

Kesaksian pengajar Berikan kesaksian anda mengenai penebusan Yesus Kristus dan pentingnya bertobat. 

Mintalah seorang anak memberikan doa penutup. 

Kegiatan 
Pelengkap Pilihlah dari kegiatan-kegiatan berikut yang terbaik bagi anak-anak anda. Anda dapat 

menggunakannya dalam pelajaran itu sendiri atau sebagai suatu pengulangan atau 
rangkuman. Untuk petunjuk tambahan, lihat "Waktu Kelas" dalam "Bantuan untuk 
Pengajar." 

1. Bantulah anak yang lebih besar menghafalkan pasal kepercayaan yang ketiga. 
Ulangi kembali pasal kepercayaan ini bersama anak-anak yang lebih muda. 
Jelaskan kata-kata atau konsep yang tidak dimengerti anak-anak. 

2. Tulislah Ajaran dan Perjanjian 19:16 di papan tulis, dan mintalah anggota kelas 
yang lebih besar untuk membacanya bersama-sama. Jelaskan bahwa "Allah" 
dalam ayat ini berarti Yesus Kristus. Mintalah anak-anak menjelaskan ayat ini 
dengan kata-kata mereka sendiri. 

Jelaskan bahwa Bapa Surgawi mengasihi kita dan ingin kita hidup bersamaNya 
lagi. Tetapi sebelum kita dapat tinggal bersamaNya, kita harus bertobat dari dosa-
dosa kita dan diampuni. 

• Mengapa Yesus Kristus bersedia menderita bagi kita masing-masing? (Karena 
la mengasihi kita.) 

• Bagaimana penderitaan Yesus Kristus menolong kita? (Karena la menderita 
luka untuk dosa-dosa kita, kita dapat bertobat dan diampuni.) 

Bagikan salinan selebaran di bawah ini dan sebuah pensil kepada setiap anak 
yang dapat membaca dan menulis. Bacalah pesan itu bersama mereka. Tanyakan 
siapa yang tahu huruf apa yang seharusnya berada di bagian kosong itu. Delapan 
tempat kosong pertama adalah untuk kata bertobat, dan tiga belas tempat kosong 
kedua adalah untuk kata Korban Tebusan. Mintalah anak-anak mengisi bagian 
yang kosong. Mintalah mereka membawa pulang dan membacanya untuk 
orangtua mereka, dan menjelaskan apa yang mereka pelajari di Pratama. Akhiri 
kegiatan ini dengan membacakan pesan itu dengan keras bersama kelas. 

3. Nyanyikan atau ucapkan lirik lagu "Kebenaran" (Buku Nyanyian Anak-anak, him. 
86): kata-katanya terdapat di belakang buku pedoman ini. 

Sebuah Pesan Khusus 

Saya dapat diampuni jika saya karena 

Yesus. 
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Pelajaran 10 Saling Mengampuni 

Tujuan Menolong setiap anak berkeinginan untuk mengikuti perintah untuk mengampuni 
sesama. 

Persiapan 1. Dengan penuh doa pelajarilah Ajaran dan Perjanjian 64:9. 

2. Tulislah kata marah atau bahagia di belakang guntingan gambar yang tepat 
(guntingan gambar 3-6). 

3. Bersiaplah untuk menolong kelas mengulangi kisah Alma yang Muda (lihat Mosia 
27; pelajaran 22). 

4. Bahan yang diperlukan: 
a. Ajaran dan Perjanjian. 
b. Guntingan gambar Alma yang Muda (guntingan gambar 3-3), empat putra 

Mosia (Guntingan 3-4), dan wajah marah dan bahagia (guntingan gambar 3-6). 
c. Sebuah benda warna merah atau nlia, seperti selembar kain atau kertas, dan 

sebuah benda putih. Pastikan benda putih itu hendaknya sebersih mungkin. 

5. Buatlah persiapan yang diperlukan untuk setiap kegiatan pelengkap yang akan 
anda gunakan. 

Pengembangan 
Pelajaran yang 
Disarankan 

Kegiatan penarik 
perhatian 

Pengulangan cerita 

Mintalah seorang anak untuk memberikan doa penutup. 

Tindak lanjuti dengan anak-anak jika anda mendorong mereka untuk melakukan 
sesuatu selama minggu lalu. 

Kita Dapat Mengikuti Yesus Kristus 

Katakan kepada anak-anak bahwa anda ingin mereka melakukan apa yang anda 
lakukan. Mintalah mereka mengikuti anda sewaktu anda berdiri, merentang, 
tersenyum, duduk, dan melipat tangan. 

Jelaskan karena mereka sudah melakukan seperti anda, mereka mengikuti anda. Bila 
anda mengikuti seseorang, anda melakukan hal yang sama seperti dia. 

Katakan bahwa anda akan menolong mereka belajar satu cara yang sangat penting 
agar mereka dapat mengikuti ?esus. 

Yesus Kristus Mengasihi dan Mengampuni Kita 

Mintalah kelas secara singkat menceritakan mengenai pertobatan Alma yang Muda 
sedapat mungkin. Mereka boleh menggunakan guntingan gambar. 

Bantulah mereka mengutarakan yang berikut: 

1. Pertama-pertama Alma tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah Juruselamat. la 
membujuk orang-orang melakukan banyak kejahatan, la mengajarkan kalau 
perintah-perintah Yesus Kristus tidaklah benar. 

• Bagaimana pendapat anda perasaan ayah Alma dan para anggota Gereja? 
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2. Walaupun Alma sangat jahat dan melakukan banyak kesalahan, Yesus Kristus 
masih mengasihi dia. 

• Bagaimana Yesus menunjukkan kasihNya kepada Alma yang Muda? (la 
memerintahkannya bertobat: lihat Mosia 27:11-16. Yesus juga menunjukkan 
kasih melalui menebus semua dosa-dosanya. Hal ini memungkinkan Alma 
bertobat dan diampuni.) 

• Bagaimana ayah Alma dan orang-orang di Gereja menunjukkan kasih mereka 
kepada Alma? (Mereka berdoa dan berpuasa untuk kesembuhannya; lihat 
Mosia 27:21-24.) 

3. Alma yang Muda merasa menyesal atas apa yang telah diperbuatnya dan 
bertobat. 

• Apa yang dilakukan Yesus Kristus setelah Alma yang Muda bertobat? (la 
mengampuni Alma; lihat Mosia 27:28.) 

• Apa yang dilakukan Alma yang Muda setelah ia bertobat? (la mengadakan 
perjalanan ke seluruh negeri dan mengatakan kepada orang-orang apa yang 
terjadi kepada dirinya, la mengajarkan mereka kebenaran mengenai Yesus 
Kristus dan Gereja; lihat Mosia 27:32.) 

Jelaskan bahwa sama seperti Yesus Kristus mengasihi dan mengampuni Alma yang 
Muda, la selalu mengasihi kita dan akan mengampuni kita kalau kita bertobat atas 
kesalahan kita. 

Kita Hendaknya Mengampuni Orang Lain 

Pembahasan • Bagaimana perasaan anda jika seseorang mendorong anda hingga jatuh atau 
menyakiti anda? 

• Bagaimana perasaan anda jika seseorang menertawakan atau mengejek anda? 

• Bagaimana perasaan anda jika anak lain tidak mengijinkan anda bermain bersama 
mereka? 

• Bagaimana perasaan anda jika seseorang merusak sesuatu milik anda? 

Biarkan anak-anak menjawab. Jelaskan bahwa jika seseorang memperlakukan anda 
dengan tidak baik atau menyakiti anda, kita biasanya merasa marah dan sakit hati. 

Ambillah guntingan gambar muka marah. (Anak yang lebih besar mungkin dapat 
menggunakan sisi tulisan dari lingkaran itu.) 

Bahaslah bersama anak-anak bagaimana perasaan mereka ketika mereka marah. 
Cobalah tekankan betapa tidak bahagianya mereka ketika mereka marah kepada 
seseorang. 

• Perasaan marah ini membuat anda ingin melakukan apa? (Cobalah tekankan 
bahwa kemarahan tidak membuat kita berbuat seperti yang Bapa Surgawi dan 
Yesus Kristus inginkan.) 

Jelaskan bahwa Yesus telah memberitahu kita bahwa kita hendaknya mengampuni 
orang lain sama seperti Dia mengampuni kita. Dia tahu bahwa tidaklah selalu mudah 
mengampuni orang lain sewaktu kita disakiti, namun Dia ingin kita mengikuti 
teladanNya. 

• Apakah artinya mengampuni? (Ketika Juruselamat mengampuni kita, Dia 
membatalkan hukuman yang diperlukan untuk suatu dosa yang kita lakukan 
apabila kita bertobat. Dia membantu kita hidup lebih benar. Apabila kita 
mengampuni orang lain, kita mengasihi mereka dan tidak memiliki perasaan buruk 
bagi mereka karena kesalahan yang mereka lakukan terhadap kita) 

109 



Perlihatkan kepada anak-anak benda yang berwarna merah terang atau nila. 
Kemudian bacakan kepada mereka yang berikut ini dari Yesaya 1:18:"Sekalipun 
dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju." 

• Menurut pendapat anda apa arti ayat ini? (Ingatkan anak-anak bahwa warna putih 
adalah warna yang sering digunakan untuk melambangkan kesucian.) 

Gantilah benda warna merah dengan benda warna putih. Jelaskan bahwa sama 
seperti anda mengganti benda warna merah dengan benda warna putih yang 
menyimbolkan penyucian, demikianlah Juruselamat akan membuat seseorang yang 
bertobat menjadi murni dan bersih. 

Suruhlah anak yang lebih besar membaca yang berikut ini dari Ajaran dan Perjanjian 
64:9, atau anda dapat membacanya sendiri: "Oleh karena itu, Aku berfirman 
kepadamu, bahwa hendaknya kamu saling mengampuni." 

• Ketika seseorang menyakiti kita atau tidak ramah, apa yang harus kita lakukan 
untuk mengikuti perintah Kristus untuk mengampuni? (Ampuni mereka dan kasihi 
mereka.) 

Jelaskan bahwa untuk mengasihi dan mengampuni kita hendaknya— 

1. Menjauhkan perasaan marah dan ingin membalas dendam terhadap orang 
tersebut. 

2. Melupakan ketidakbaikan itu. 

3. Memperlakukan orang itu dengan baik dan kasih. 

Jelaskan ketika kita sungguh-sungguh mengampuni orang lain, kita bersedia 
melupakan kesalahan yang telah mereka lakukan dan mengganti perasaan marah 
dengan perasaan penuh kasih dan kebaikan. Mengampuni orang adalah mencakup 
menunjukkan kasih besar kita kepada mereka setelah mengampuni. 

Tutuplah wajah marah dengan wajah bahagia (atau gunakan sisi tulisan dari lingkaran 
itu). 

Cerita dan Ceritakan kepada anak-anak kisah berikut ini mengenai seorang anak laki-laki 
pembahasan bernama John. Mintalah mereka membayangkan bagaimana perasaan mereka dan 

apa yang mungkin mereka lakukan jika mereka adalah John. 

"John tidaklah besar seperti anak-anak lainnya. Beberapa temannya mengejeknya 
karena ia terlalu pendek. Seorang anak yang besar bernama Paul selalu 
menertawakan dia dan menggodanya." 

• Bagaimana pendapat anda mengenai perasaan John? (Tidak bahagia dan marah.) 

Pada suatu hari John sedang mendaki sebuah gunung, mencari batu-batuan yang 
langka, la sedang [membuat] koleksi batu-batuan . . . . John mempunyai beberapa 
batu yang indah di rumahnya, la sedang mencari lebih banyak . . . 

"Tiba-tiba ia mendengar sebuah suara yang dikenal. Itu adalah suara Paul. la sedang 
mencari batu-batu juga. Paul menyuruh John pergi jauh karena ia tiba lebih dahulu di 
sana. la mulai menghalau John menuruni gunung . . . Tidak lama kemudian John 
mendengar jeritan yang keras berasal dari atas bukit, la lari naik ke atas dan 
menemukan Paul dalam keadaan sangat kesakitan." la mengalami luka parah 
dikakinya. 

• Menurut pendapat anda bagaimana perasaan John ketika Paul mulai menghalau 
dia dan menyuruh dia pergi? 

• Menurut pendapat anda bagaimana perasaan John ketika melihat Paul menderita 
sakit pada kakinya? 

110 



Pelajaran 23 

Mintalah anak-anak mendengarkan akhir dari cerita ini dan melihat apa yang 
dilakukan John: 

"John berusaha menolong Paul.. ..tetapi ia tidak cukup kuat.. . la membuat Paul 
senyaman mungkin dan berlari mencari bantuan. 

"John membawa ayahnya dan bersama-sama mereka dapat [membawa] Paul...turun 
dari gunung. [Mereka] membawanya ke rumah mereka. Ibu John menolong membalut 
kaki Paul. John menawarkan untuk berbagi koleksi batu-batunya dengan Paul karena 
batu-batu Paul hilang saat jatuh. 

"Paul meminta maaf kepada John atas segala kekasarannya. John tersenyum dan 
mereka menjadi sahabat [yang lebih baik]" (dikutip dari Walk In His Ways: Basic 
Children's Manual, Bagian A [1979], him. 151-152). 

• Bagaimana John mengikuti perintah untuk mengampuni? (la mengampuni dan 
memperlakukan orang yang telah berlaku jahat kepadanya dengan baik.) 

• Apa yang dilakukan John untuk menunjukkan bahwa ia telah mengampuni? (la 
berusaha menolong Paul. la membawa ayahnya datang dan menolong Paul. la 
menjadi sahabat Paul.) 

• Menurut pendapat anda apakah mudah bagi John untuk melupakan hal-hal yang 
jahat yang telah Paul lakukan kepadanya dan menolong Paul? 

Jelaskan walaupun sangat sulit bagi John untuk melupakan hal-hal yang Paul 
lakukan, John mengikuti perintah Yesus Kristus dan telah mengampuni. 

Memerankan Suruhlah anak-anak memerankan satu atau lebih dari contoh situasi yang berikut ini. 
Ajak semua anak di kelas anda ikut serta. Biarkan mereka mengutarakan perasaan 
yang mereka miliki dalam situasi ini, dan mintalah mereka menjelaskan apa yang 
harus mereka lakukan untuk mengikuti perintah mengampuni. Berusahalah menolong 
anak-anak untuk memahami bahwa hendaknya mereka mengubah perasaan marah 
dengan perasaan kasih dan kebaikan, melupakan ketidakbaikan, dan memperlakukan 
seseorang dengan baik. Gunakan pertanyaan-pertanyaan sesudah setiap situasi 
sebagai suatu penuntun. 

1. Julia dan Tommy sedang bermain bola. Susan berlari mendekati dan menubruk 
jatuh Julia. Lutut Julia terluka karenanya. Beberapa hari kemudian, Susan datang 
ke rumah Julia dan bertanya apakah dapat bermain bersama Julia dan Tommy. 

• Bagaimana perasaan Julia ketika Susan menubruknya? 

• Apakah yang harus Julia lakukan untuk menunjukkan bahwa ia telah 
mengampuni Susan ketika Susan datang dan mengajaknya bermain bola? 
(Tekankan kepada anak-anak bahwa kita hendaknya mengampuni setiap orang, 
bahkan jika mereka tidak mau minta maaf atau bahkan tidak merasa menyesal 
atas kesalahan mereka.) 

2. Andi dan David sedang bermain sebuah permainan. Andi memenangkan 
permainan itu. David menjadi marah, mendorong permainan itu darinya, dan 
berlari. Keesokan harinya David mengajak Andi untuk bermain permainan itu lagi. 

• Bagaimana pendapat anda mengenai perasaan Andi ketika David mendorong 
permainan itu? 

• Apa yang harus Andi lakukan ketika David ingin bermain permainan itu kembali. 
(Sekali lagi, tekankan bahwa kita hendaknya mengampuni setiap orang, baik 
mereka mengatakan "Maafkan saya," atau tidak.) 
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3. Dalam perjalanan pulang dari sekolah, Alicia mampir mengunjungi saudara 
sepupunya, bernama Matt, la mempunyai sebuah hadiah untuk ibunya di 
tangannya. Matt merampas hadiah itu darinya, la menjatuhkan dan mematahkan 
hadiah itu. Pada sore hari itu Matt datang dan mengatakan kepada Alicia bahwa ia 
sangat menyesal. 

• Bagaimana perasaan Alicia? 

• Apa yang harus dilakukannya ketika Matt datang? 

Rangkuman 

Penyajian pengajar Akhiri pelajaran dengan mengingatkan anak-anak bahwa ketika kita mengikuti 
seseorang, kita melakukan hal-hal yang sama seperti yang dilakukan orang tersebut. 
Jika kita mengikuti Yesus Kristus, kita hendaknya mengikuti perintah-perintahNya 
untuk mengampuni orang lain. Jika pantas anda dapat membagikan kepada anak-
anak sebuah pengalaman yang anda miliki ketika anda mengampuni seseorang dan 
merasa lebih baik setelahnya, (Jangan menyebut orang itu agar anak-anak tidak 
mengetahui orang tersebut.) Mintalah anak-anak mengulang mengenai apa yang 
harus mereka lakukan untuk mengampuni: 

1. Kita hendaknya menghilangkan perasaan marah dan ingin menjahati orang lain. 

2. Kita hendaknya melupakan ketidakbaikan. 

3. Kita hendaknya memperlakukan orang .dengan baik dan kasih. 

Ajaklah anak-anak agar ingat untuk mengampuni orang lain selama minggu ini dan 
pada minggu yang akan datang untuk menceritakan kepada kelas bagaimana 
perasaan mereka ketika mereka mengampuni seseorang. 

Mintalah seorang anak untuk memberikan doa penutup. 

Kegiatan 
Pelengkap Pilihlah dari kegiatan-kegiatan berikut yang terbaik bagi anak-anak anda. Anda dapat 

menggunakannya dalam pelajaran itu sendiri atau sebagai suatu pengulangan atau 
rangkuman. Untuk petunjuk tambahan, lihat "Waktu Kelas" dalam "Bantuan untuk 
Pengajar." 

1. Mintalah anak yang paling kecil untuk mencoba mengucapkan sebuah kata yang 
sangat panjang, seperti khatulistiwa. Katakan kepada mereka bahwa beberapa 
kata sangat sulit untuk diucapkan. Jelaskan bahwa sangatlah sulit untuk 
mengatakan "Saya mengampuni anda" ketika seseorang membuat anda merasa 
marah atau sedih. Katakan kepada anak-anak bahwa kadang-kadang tiga kata itu 
dapat mengubah perasaan sedih menjadi perasaan yang bahagia. 

2. Nyanyikan atau ucapkan lirik dari "Bapa Kumohon PertolonganMu" (Buku Nyanyian 
Anak-anak, him. 67); kata-katanya terdapat di bagian belakang buku pedoman ini. 

3. Mainkan permainan jari berikut ini bersama anak-anak. (Anda dapat memakaikan 
kaus kaki ke tangan membentuk boneka dan memberinya mata kecil di kaus kaki itu.) 

Ada dua orang teman kecil, satu di kanan dan satu di kiri (angkatlah kedua tangan 
terkepal berdekatan). 

Mereka mulai bertengkar dan berkelahi, (ayunkan kepalan untuk saling memukul) 
Sekarang teman kecil ini tidak bahagia 
Karena mereka telah diajarkan cara bermain yang benar. 
Kemudian satu teman kecil menundukkan kepala malu hatinya, (turunkan kepalan 

tangan kanan anda dan balikkan) 
Yang lain pun begitu juga, merasakan yang sama (turunkan kepalan tangan kiri 

anda dan balikkan) 
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Pelajaran 23 

Teman yang pertama mengatakan, "Aku tahu harus berbuat apa!" (tepuk tangan) 
"Aku akan datang dan minta maaf padanya!" 
"Aku pun menyesal," sambut temannya. 
"Marilah bermain lagi, dan berbahagia kembali." (lipat tangan dan duduklah) 

4. Buatlah tanda halus dengan pensil pada sebuah kertas (atau kapur di atas papan 
tulis) untuk menyatakan perbuatan dan pilihan-pilihan yang salah. Kemudian 
hapuslah seluruhnya sehingga tidak ada lagi yang tersisa. Jelaskan bahwa ketika 
kita bertobat, hal ini seperti Yesus menghapus dosa-dosa kita sehingga tidak ada 
sebuah tandapun yang tersisa. (Anda boleh mencobanya sebelum kelas) 
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Tuhan Membantu 
Para Misionari 

Tujuan Menolong setiap anak memahami bahwa Yesus Kristus membantu para misionari 
mengajar orang-orang mengenai Gereja. 

Persiapan 1. Dengan penuh doa pelajarilah Alma 17-19. 

2. Pilihlah seorang misionari dari cabang anda yang sedang melayani sebagai 
seorang misi, atau misionari lain yang anda kenal, yang dapat anda kirimi sepucuk 
surat. Bersiaplah untuk menolong anak-anak memikirkan sesuatu untuk ditulis atau 
digambarkan untuk dikirimkan kepada orang misi tersebut. 

3. Bersiaplah untuk menyanyikan atau mengucapkan lirik lagu "The Seventh Article of 
Faith" [Pasal Kepercayaan Ketujuh] (Buku Nyanyian Anak-anak, him. 126; (tidak 
diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, katanya sama seperti pasal kepercayaan 
itu) dan "Membawa Injil Ke Seluruh Dunia" (Buku Nyanyian Anak-anak, him. 98). 

4. Bahan yang diperlukan: 
a. Sebuah Kitab Mormon. 
b. Selembar kertas dan sebuah pensil atau krayon untuk setiap anak. 
c. Persiapkan sebuah tanda nama misionari 
d. Gambar 3-50, Amon Membela Ternak Raja Lamoni (62535; Perangkat Gambar 

Tulisan Suci 310). 

5. Buatlah persiapan yang diperlukan untuk setiap kegiatan pelengkap yang anda 
gunakan. 

Pengembangan 
Pelajaran yang 
Disarankan Mintalah seorang anak untuk memberikan doa pembuka. 

Tindak lanjuti dengan anak-anak jika anda mendorong mereka untuk melakukan 
sesuatu selama minggu lalu. 

Yesus Kristus Menolong Amon untuk Menjadi Seorang Misionari Yang Baik 

Kegiatan penarik Mintalah seorang sukarelawan untuk menolong anda. Mintalah dia berdiri di depan 
perhatian kelas dan menghadap anak-anak lain. 

• Apakah yang diperlukan [nama anak] agar menyerupai seorang misionari? 

Sematkan tanda nama di baju anak itu. Katakan kepada anak-anak bahwa seperti 
tanda nama seperti ini digunakan untuk mengenali para hamba Yesus Kristus. 
Ingatkan mereka alangkah sucinya sebutan Elder dan Sister. Bahkan Pembesar 
Umum memakai nama Elder. 

Pembahasan Tanyakan kepada anak-anak berapa banyak dari mereka memiliki kakak, nenek, 
kakek, atau sanak saudara yang sekarang melayani atau yang telah melayani sebagai 
misi penuh waktu. Biarkan anak-anak menceritakan tentang saudara mereka yang 
sedang atau yang sudah melayani misi. Mereka mungkin ingin berbicara tentang 
orangtua mereka yang telah melayani misi. Tanyakan kepada mereka di manakah 
orangtua atau saudara mereka melayani dan apa yang telah mereka kerjakan dalam 
misi mereka. 

114 

Pelajaran 10 



Penyajian pengajar Katakan kepada anak-anak bahwa Yesus Kristus mengasihi semua orang di bumi. la 
ingin setiap orang tahu tentang GerejaNya yang benar, la bahagia ketika para 
misionari bersedia mengajarkan kebenaran kepada orang-orang di mana-mana. 

Gambar dan cerita Perlihatkan gambar 3-50, Amon Membela Ternak Raja Lamoni. Dengan kata-kata 
anda sendiri, ceritakan kisah berikut ini mengenai seorang pemuda bernama Amon 
yang menjadi seorang misionari yang baik (lihat Alma 17-19). 

Amon adalah seorang putra raja bangsa Nefi. la adalah salah seorang putra raja 
yang adil bernama Mosia. Amon memilih untuk mengajarkan Injil Yesus Kristus 
kepada bangsa Laman dari pada menjadi seorang raja. 

Amon mengasihi Yesus Kristus dan ingin melayani Dia dengan baik. la berdoa dan 
berpuasa agar Roh menyertainya dan menolongnya. 

Ketika Amon pergi ke bangsa Laman, mereka mengikat dia dan membawanya ke 
hadapan raja mereka karena mereka mengira bahwa ia adalah seorang musuh. Amon 
memohon untuk menjadi pelayan raja. Raja Lamoni menyukai Amon dan membiarkan 
ia hidup. 

Pada suatu hari ketika Amon dan beberapa orang pelayan membawa domba-domba 
raja ke tempat air, beberapa dari musuh raja datang dan mencerai-beraikan domba-
domba tersebut. Para pelayan raja sangat ketakutan. Mereka tahu raja akan 
membunuh mereka jika domba-domba itu dicuri atau hilang. 

Ketika Amon mendengar hal ini, ia mengatakan kepada para pelayan bahwa ia akan 
menolong, la menyuruh mereka untuk mengumpulkan domba-domba itu dan ia akan 
mengurus para perampok, la tahu bahwa Roh akan menolongnya. 

Ketika para perampok melihat Amon datang kepada mereka, mereka tidak takut, 
karena mereka terdiri dari banyak orang sedangkan Amon sendirian. Para perampok 
tidak tahu bahwa Roh menolong Amon. Amon mulai melempar batu-batu kepada 
mereka dengan umban dengan kuasa dan kekuatan yang dahsyat yang mengejutkan 
mereka. Mereka segera mengetahui bahwa Amon berhasil menghantam mereka, 
sedang mereka tidak dapat mengenai Amon dengan batu-batu mereka. Roh telah 
melindungi dia. 

Para perampok menyerang Amon dengan pemukul. Tetapi Amon menerima kekuatan 
besar dari Tuhan sehingga ia dapat memotong tangan setiap perampok yang 
mengangkat pemukul untuk membunuh dia. Para perampok menjadi sangat ketakutan 
dan melarikan diri. Amon telah dapat mempertahankan domba-domba raja karena 
Tuhan menolong dia. 

Pembahasan • Bagaimana Roh menolong Amon? (la melindungi Amon dari para perampok dan 
memberinya kekuatan dan kuasa yang dia perlukan untuk mengalahkan mereka.) 

Jelaskan bahwa para misionari zaman sekarang tidak perlu berkelahi atau pergi 
berperang sebelum mereka mengajarkan orang lain mengenai Gereja Juruselamat. 
Amon berkelahi hanya karena ia perlu melindungi domba-domba raja. 

Jelaskan bahwa Raja Lamoni menjadi mau mendengar Amon ketika dia tahu apa 
yang telah Amon lakukan, la tahu bahwa Amon adalah seorang pelayan yang setia, la 
tahu bahwa ia dapat mempercayai Amon untuk menceritakan kepada dia tentang 
kebenaran. Amon memberitahu raja dan bangsanya mengenai injil Yesus Kristus. 

Tulisan suci Bacalah baris pertama dari Alma 18:33. ini adalah perkataan Raja Lamoni setelah ia 
mendengar Amon berbicara. 

Katakan kepada anak-anak bahwa iman Raja Lamoni sedemikian kuatnya sehingga ia 
tidak lagi ingin melakukan kesalahan. Dia percaya kepada Bapa Surgawi dan Yesus 
Kristus dan ingin mengikuti ajaran-ajaran Mereka. Raja sangat bahagia mengenali injil 
sehingga ia mulai mengajarkan bangsanya semua yang Amon ajarkan kepadanya. 
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Mintalah anak-anak mendengarkan sementara anda membaca Alma 19:35 untuk 
menemukan apa yang terjadi karena Roh membantu Amon menjadi seorang misionari 
yang baik. 

Roh Menolong Para Misionari Sekarang 

Jelaskan bahwa sama seperti Amon merupakan seorang misionari yang baik bagi 
Gereja pada zamannya, begitu pula banyak misionari pada zaman sekarang di 
seluruh dunia sedang mengajar orang-orang tentang Gereja yang benar. Roh sedang 
membantu mereka. Roh itu juga membantu Amon. 

Nyanyian Bersama anak-anak nyanyikan atau ucapkan lirik lagu "Membawa Injil Ke Seluruh 
Dunia". 

S'perti Nefi 'ku dilahirkan 
'Rang tua yang mengasihi Tuhan 
'Ku mengerti dan diajarkan 
'Tuk mematuhi p'rintah Tuhan 
Kami s'perti tentara Helaman 
Diajar waktu muda 
Menjadi misi membawa kebenaran 
ke seluruh dunia. 
(Teks oleh Janice Kapp Perry © 1983 
Hak cipta milik Janice Kapp Perry.) 

Cerita Ceritakan kisah berikut tentang bagaimana Roh menolong seorang misionari. 

Seorang pemuda dipanggil untuk melayani misi di Bolivia. Dia dikirim untuk melayani 
di suatu wilayah di mana tidak banyak orang yang mau mendengarkan injil. Dia dan 
rekannya bekerja keras, namun tidak membawa hasil. Lalu pada suatu malam hujan 
besar turun. Sungai kecil yang melewati desa itu naik seperti belum pernah terjadi. 
Satu-satunya jembatan yang menghubungkan kota dengan jalan utama putus. 
Kekacauan terjadi di mana-mana. 

Misionari muda ini melihat banyak orang butuh bantuan, maka cepat-cepat dia 
berdoa mohon bantuan kepada Bapa Surgawi, lalu dia terjun ke air menolong 
mereka. Bapa Surgawi menolongnya menyelamatkan nyawa banyak orang, menolong 
banyak orang yang terluka dan menolong memberi makan mereka yang lapar. 

Karena pelayanannya yang besar, orang-orang yang sebelumnya tidak mau 
mendengarkan dia serta rekannya sekarang mulai mendengarkan. Mereka belajar 
mengasihi dia dan bahkan mengunjunginya. Mereka menerima kesaksiannya tentang 
Yesus Kristus dan injil yang dipulihkan melalui Nabi Joseph Smith. Dalam beberapa 
bulan saja ia telah membawa banyak orang ke Gereja. (Lihat F. Melvin Hammond, 
"You Can Make A Difference" [New Era, Maret 1991], him. 44-47.) 

• Bagaimana Bapa Surgawi menolong misionari ini? 

Ceritakan kepada anak-anak bahwa Bapa Surgawi dan Yesus Kristus mengasihi 
misionari dan membantu mereka mengajar orang lain tentang Gereja. Misionari 
berdoa dan kadang kala berpuasa agar dapat dekat dengan Bapa Surgawi dan 
Yesus Kristus dan selalu memiliki Roh untuk menyertai mereka 

Pasal-pasal Jelaskan bahwa para anggota Gereja, khususnya misionari seringkah menerima 
kepercayaan karunia rohani. Pasal kepercayaan ketujuh menyebutkan beberapa di antara karunia-

karunia ini. 

Bantulah kelas mengulang pasal kepercayaan ketujuh beberapa kali. Kemudian 
tekankan perkataan berikut ini: 

"Kami percaya akan karunia lidah . . . [percaya akan] penerjemahan lidah." 
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Cerita Ceritakan kepada kelas bahwa kisah berikut ini adalah contoh dari seorang misi yang 
menerima karunia lidah. Jelaskan bahwa ketika Elder Kikuchi, yang sekarang adalah 
seorang Pembesar Umum, menjadi misionari, ia berbicara bahasa Jepang dan sedikit 
bahasa Inggris. Ceritakan yang berikut. 

"Setelah menjadi anggota Gereja... Elder Kikuchi menerima panggilan untuk 
melayani sebagai seorang misionari.. .di mana ia memperoleh apa yang ia sebut 
sebagai pengalaman rohani yang berarti. 

" 'Kira-kira saya telah menjalankan setengah misi saya, melayani di Fukuoka, Jepang, 
ketika Elder Gordon B. Hinckley, yang baru saja diangkat menjadi seorang Pembesar 
Umum, mengunjungi misi. la adalah pengawas misi untuk seluruh Asia. Kami 
mengadakan sebuah pertemuan dengan para misionari. 

" 'Pada saat itu, saya dapat mengatakan, "selamat pagi," "hallo," "apa kabar" dan 
"terima kasih" tetapi hanya itu yang dapat diucapkan dalam bahasa Inggris. Saya 
sangat ingin benar-benar memahami apa yang terjadi dalam pertemuan ini. Saya 
dapat merasakan bahwa itu merupakan pertemuan yang diilhami—Saya dapat 
merasakan Roh tetapi saya tidak dapat memahami perkataannya itu." 

"Elder Hinckley memberikan kesaksiannya dan semua misionari mengambil giliran 
memberikan kesaksian mereka-setiap orang kecuali Elder Kikuchi yang telah berdoa 
dengan sungguh-sungguh memohon pengertian. Akhirnya, Elder Hinckley berdiri dan 
berkata bahwa setiap orang, kecuali satu Elder, telah memberikan kesaksiannya; 
kemudian ia meminta Elder Kikuchi untuk berbicara. 

" 'Saya tidak mengerti apa yang ia katakan," kata Elder Kikuchi. "Rekan saya 
menyentuh saya dan memberitahu saya apa yang telah Elder Hinckley katakan. Saya 
berdiri dan merasa sangat baik tetapi selama itu saya menggertakkan gigi dan 
berkata sendiri, "Saya ingin mengerti dan memahami bahasa Inggris karena saya 
ingin menolong Gereja berkembang di Asia ini. 

" 'Saya mulai berbicara dalam bahasa Jepang dalam satu atau dua kalimat. 
Kemudian suatu perasaan aneh datang ke dalam pikiran saya. Saya mulai berbicara 
dalam bahasa Inggris. Setiap orang mengatakan kemudian bahwa itu adalah bahasa 
Inggris yang indah tetapi saya tidak dapat memahami apa yang telah saya katakan. 
Saya percaya bahwa saya telah memberikan sebuah kesaksian yang baik. 

"Setelah kesaksian diberikan, Elder Hinckley berjanji kepada misionari muda itu 
bahwa ia akan berkati, la mengatakan kepada saya bahwa Tuhan sedang 
mempersiapkan saya untuk sesuatu yang besar, untuk menolong membangun Sion di 
sini (di Asia) dibagian kebun anggurNya ini,' kata Elder Kikuchi" (Gerry Avant, "War's 
tragedies lead to gospel," Church News, 29 Ok. 1977, him. 5). 

• Bagaimana Yesus Kristus menolong Elder Kikuchi dalam misinya? 

• Apa perasaan anda seandainya anda Elder Kikuchi dan memperoleh pengalaman ini? 

Nyanyian Bantulah anak-anak menyanyikan atau mengucapkan lirik lagu "The Seventh Article of 
Faith" 

Rangkuman 

Kegiatan menulis Katakan kepada anak-anak bahwa mereka dapat menolong seorang misionari dengan 
menulis sepucuk surat kepadanya. Beritahu anak-anak mengenai misionari yang anda 
pilih atau biarkan anak-anak menolong anda memilih seorang misi di antara misionari 
yang sedang melayani di lingkungan anda. Jelaskan bahwa para misionari senang 
menerima surat-surat, dan mereka akan senang mendengar bahwa Yesus menolong 
para misionari. Biarkan anak-anak memikirkan apa yang akan mereka tulis di surat, 
dan bersama-sama tulislah surat itu dengan menggunakan ide-ide dari mereka 
sebagai kelompok. Anda mungkin ingin meminta mereka menggambarkan diri mereka 
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sendiri sebagai seorang misionari dan membawanya pulang atau memasukkannya ke 
dalam surat tadi. 

Kesaksian pengajar Berikan kesaksian anda bahwa Roh akan menolong para misionari untuk mengajar 
orang lain mengenai injil. Anda dapat membagikan sebuah pengalaman di mana Roh 
menolong anda atau seseorang yang anda kenal membagikan injil kepada 
seseorang. 

Undanglah anak-anak untuk menjadi misionari selama minggu mendatang dengan 
mengatakan kepada seseorang tentang injil atau memberi mereka sebuah Kitab 
Mormon. (Bicarakan dengan uskup atau presiden cabang anda mengenai 
kemungkinan untuk mendapatkan dana dari cabang anda untuk proyek kelas ini.) 

Mintalah anak yang memberikan doa penutup untuk mengucapkan terima kasih 
kepada Bapa Surgawi karena membantu para misionari mengajarkan orang lain 
mengenai Gereja yang benar. 

Kegiatan 
Pelengkap Pilihlah dari kegiatan-kegiatan berikut yang terbaik bagi anak-anak anda. Anda dapat 

menggunakannya dalam pelajaran itu sendiri atau sebagai suatu pengulangan atau 
rangkuman. Untuk petunjuk tambahan, lihat "Waktu Kelas" dalam "Bantuan untuk 
Pengajar." 

1. Undanglah seorang purna misi untuk mengunjungi kelas anda dan membagikan 
sebuah pengalaman kepada kelas di mana ia telah ditolong dalam misinya. 
(Pastikan memberitahu uskup jika orang tersebut bukan dari lingkungan anda. 

2. Nyanyikan atau ucapkan kata-kata "Ku Ingin Menjalankan Misi" (Buku Nyanyian 
Anak-anak, him. 97); kata-katanya terdapat di bagian belakang dari buku 
pedoman ini. Anda boleh menggunakan lagu nyanyian ini beberapa kali selama 
pelajaran jika anak-anak menyukainya. 

3. Bicarakan anak-anak beberapa cara agar mereka sekarang dapat mempersiapkan 
diri menjadi seorang misionari yang baik. Bantulah mereka memahami bahwa 
ketika mereka melakukan apa yang benar dan berbuat baik kepada orang lain, 
mereka sedang mempersiapkan diri menjadi misionari yang baik. Berikan 
kesaksian anda bahwa ketika kita mencoba untuk melakukan apa yang benar, 
Bapa Surgawi akan menolong dan memberkati kita. 

4. Gunakan bait pertama dan kelima dari "Kisah Kitab Mormon" him. 70) sebagai 
sebuah nyanyian atau sebuah bait kegiatan. 

Kitab Mormon yang dikisahkan kepadaku ialah tentang bangsa Laman zaman dahulu. 
Dari seb'rang laut datang ke neg'ri ini 
Warisi bila hidup saleh. 

Anions' orang misi layani Bangsa Laman, 
Gembalakan domba milik Raja Lamoni. 
Datang rampok domba dis'lamatkan d'ngan b'rani, 
Kar'na dia b'lajar hidup benar. 

5. Untuk anak-anak yang lebih muda, gunakan bait kegiatan "Yesus Mengasihi 
Semua Anak." Jelaskan bahwa karena Yesus Kristus mengasihi setiap orang, la 
menginginkan setiap orang mengetahui mengenai kebenaran GerejaNya. 

Yesus mengasihi semua anak (rentangkan tangan anda) 
Yang kecil dan mungil sekali (gunakan tangan anda sebatas lutut-setinggi anak kecil) 
Bayi dalam ayunan yang empuk (bentuklah ayunan dengan tangan dan berpura-

pura mengayun bayi) 
Atau yang tinggi dan besar sekali (taruhlah tangan anda setinggi kepala) 
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Saya Dapat Menjadi 
Seorang Misionari 

Pelajaran 10 

Tujuan Menolong anak-anak menyadari bahwa mereka dapat melakukan pekerjaan misionari 
sekarang. 

Persiapan 1. Dengan penuh doa pelajarilah Ajaran dan Perjanjian 133:37 

2. Sediakan salinan gambar (atau jiplaklah salinan) misionari wanita dan pria untuk 
setiap anak. 

3. Persiapkan kelas untuk menyanyikan atau mengucapkan lirik "Ku Ingin 
Menjalankan Misi" (Buku Nyanyian Anak-anak, him. 97); kata-katanya terdapat di 
bagian belakang buku pedoman ini. 

4. Bahan yang diperlukan: 
a. Ajaran dan Perjanjian. 
b. Kertas, gunting, dan krayon. 
c. Gambar 3-51, Khotbah di Bukit (62166; Perangkat Gambar Tulisan Suci 212). 

5. Buatlah persiapan yang diperlukan untuk setiap kegiatan pelengkap yang akan 
anda gunakan. 

Pengembangan 
Pelajaran yang 
Disarankan 

Kegiatan penarik 
perhatian 

Gambar 

Mintalah anak yang memberikan doa pembuka untuk mendoakan para misionari di 
seluruh dunia. 

Tindak lanjuti dengan anak-anak jika anda mendorong mereka untuk melakukan 
sesuatu selama minggu lalu. 

Kita Dapat Menolong Mengajarkan injil Yesus Kristus 

Mintalah seorang sukarelawan untuk menolong anda. Suruhlah sukarelawan itu 
membantu membagikan selembar kertas untuk setiap orang di dalam kelas, dimulai 
ketika anda mengatakan "mulai." Setelah anak-anak menerima selembar kertas, 
kumpulkan lembaran-lembaran itu. Tanyakan kepada anak-anak apakah sukarelawan 
itu dapat melakukannya lebih cepat dengan seorang pembantu. Mintalah sukarelawan 
yang kedua untuk menolong membagikan kertas-kertas itu. Setiap sukarelawan 
hendaknya membagikan separuh. Jelaskan bahwa para sukarelawan dapat 
menyelesaikan tugas mereka lebih cepat ketika mereka menerima bantuan. Suruhlah 
para sukarelawan kembali ke bangkunya sewaktu anda mengumpulkan lembar-
lembar kertas itu kembali. (Untuk kelas yang kecil, mungkin perlu agar para 
sukarelawan memberikan lebih banyak kertas untuk setiap anak.) 

Perlihatkan gambar 3-51, Khotbah di Bukit. 

Jelaskan bahwa Yesus Kristus telah meminta kita untuk menolong Dia mengajarkan 
injil. Dengan memiliki pembantu yang cukup, ajaran-ajaranNya dapat dibagikan semua 
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orang di bumi ini. Yesus Kristus ingin setiap orang mempelajari ajaran-ajaranNya. 

Pembahasan Bacalah Ajaran dan Perjanjian 133:37. Jelaskan bahwa injil adalah kata lain dari 
Tulisan Suci ajaran Yesus Kristus, keluarga adalah sebuah kelompok orang yang saling 

bersaudara, lidah adalah sebuah kata lain untuk bahasa, dan bangsa berarti mereka 
yang bergabung kepada sebuah negara, suku, atau masyarakat. 

• Apakah yang dikatakan ayat suci ini akan terjadi? (Injil akan diajarkan ke setiap 
orang.) 

• Sebutan apakah yang kita berikan bagi mereka yang dipanggil oleh Bapa Surgawi 
untuk menolong mengajarkan injil? (Misionari.) 

Katakan kepada anak-anak bahwa setiap anggota Gereja, tidak peduli apakah dia tua 
atau muda dapat menjadi seorang misionari untuk memberitakan injil kepada orang lain. 

Cerita Mintalah anak-anak mendengarkan cerita berikut ini mengenai seorang anak bernama 
Ryan yang menjadi seorang misionari. 

Ryan senang pergi ke sekolah. Khususnya ia menyukai pengajarnya, ibu Johnson. 

Pada suatu hari ibu Johnson minta kepada anak-anak menggambar sebuah gambar 
mengenai apa yang mereka cita-citakan jika mereka besar. Ryan tidak sulit 
memutuskan apa yang akan ia gambar, la menggambar seorang laki-laki memakai 
baju setelan sedang membawa kitab suci dan berjalan di jalan raya. Ryan ingin lebih 
dari segalanya untuk menjadi seorang misionari kalau ia sudah besar, seperti kakak 
laki-lakinya. 

Ketika pengajar Ryan melihat gambarnya, ia tidak mengerti apa yang telah ia 
gambarkan. Ibu Johnson bukan seorang anggota Gereja, sehingga ia tidak tahu 
apakah yang sedang dilakukan orang dalam gambar Ryan, la minta Ryan 
menjelaskan gambarnya. Ryan mengatakan kepada pengajarnya bahwa ia ingin 
menjadi seorang misionari dari Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang Suci Zaman 
Akhir jika ia sudah besar. Ibu Johnson sangat heran bahwa seorang anak mempunyai 
keinginan yang besar untuk menjadi misionari, bukannya menjadi seorang polisi, 
seorang dokter, atau jabatan-jabatan lainnya. 

Setelah sekolah selesai, Ibu Johnson minta Ryan menceritakan lebih banyak lagi 
kepadanya mengapa ia ingin menjadi seorang misionari. Ryan mengatakan 
kepadanya mengenai betapa ia mengasihi Gereja dan bagaimana kakaknya sedang 
berada di negara lain untuk mengajar orang lain mengenai Gereja, la mengatakan 
kepada ibu Johnson bahwa ia tahu bahwa ini Gereja yang benar karena ajaran-
ajarannya adalah ajaran-ajaran Yesus Kristus. 

Pada sore harinya Ryan menceritakan mengenai ibu Johnson dan gambar yang ia 
buat kepada orangtuanya. la bertanya kepada orangtuanya apakah ia dapat 
mengundang ibu Johnson untuk makan malam sehingga mereka dapat bertemu 
dengan dia dan berbicara kepada dia mengenai injil. 

Hari berikutnya, Ryan memberikan sebuah memo kepada Ibu Johnson untuk 
mengundang dia makan malam dirumahnya. la menerima undangannya dan 
beberapa hari kemudian ia ke rumah Ryan. Ibu Johnson sangat menyukai Ryan dan 
keluarganya sehingga ia sering mengunjungi mereka. Mereka banyak membahas 
mengenai Gereja, dan enam bulan kemudian Ibu Johnson dibaptiskan, a selalu 
bersyukur kepada Ryan karena membagikan kasihnya akan Gereja kepadanya. 

Ada Banyak Cara untuk Menjadi Misionari 

Pengulangan Ceritakan kepada anak-anak bahwa ada banyak cara untuk menjadi misionari yang 
baik. Anda akan mencaritahu apakah mereka tahu beberapa cara ini. Mintalah 
mereka benar-benar mendengarkan beberapa pernyataan ini. Jika pernyataan itu 
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merupakan cara menjadi misionari yang baik mereka harus berdiri. Jika yang menjadi 
misionari tidak baik, mereka harus duduk. 

• Anda tidak mau teman sekelas bermain dengan anda di sekolah. 

• Anda mengajak seorang teman ke Pratama. 

• Anda menceritakan mengenai Gereja Yesus Kristus kepada teman bukan anggota. 

• Anda kasar kepada tetangga anda. 

• Anda menabung uang untuk misi anda. 

• Anda bersikap khidmat selama pertemuan sakramen. 

• Anda menyontek di saat ulangan sekolah. 

• Tanpa memberitahu, anda mengambil sesuatu yang bukan milik anda. 

• Anda tidak mematuhi orangtua anda dan kemudian menyombongkan hal itu 
kepada teman-teman anda. 

• Anda mengundang seorang teman ke rumah anda untuk malam keluarga 

• Anda mengundang seseorang tetangga baru anda untuk bermain bersama anda. 

• Anda mengganggu seorang teman kelas anda sampai ia menangis. 

• Anda berdoa untuk para misionari. 

Anda dapat menceritakan kepada kelas mengenai sebuah cara di mana anda dapat 
menjadi seorang misionari. Ajaklah anak-anak untuk membagikan pengalaman yang 
mereka atau anggota keluarga miliki dalam membagikan injil. 

Rangkuman 

Kegiatan selebaran Berilah setiap anak lembar gambar seorang misionari laki-laki atau perempuan, dan 
mintalah mereka menggambar muka di gambar yang mereka terima. Bantulah mereka 
menuliskan nama mereka di tanda nama dan tuliskan "Kitab Mormon" pada bukunya. 
Setelah mewarnai gambar itu, mintalah mereka menggunting gambar itu. 

Nyanyian Nyanyikan atau ucapkan lirik nyanyian "Ku Ingin Menjalankan Misi". 

Mintalah anak yang memberikan doa penutup untuk berterima kasih kepada Bapa 
Surgawi untuk kesempatan yang telah mereka miliki menjadi misionari. 

Kegiatan 
Pelengkap Pilihlah dari kegiatan-kegiatan berikut yang terbaik bagi anak-anak anda. Anda dapat 

menggunakannya dalam pelajaran itu sendiri atau sebagai suatu pengulangan atau 
rangkuman. Untuk petunjuk tambahan, lihat "Waktu Kelas" dalam "Bantuan untuk 
Pengajar." 

1. Undanglah seorang anggota baru Gereja untuk datang ke kelas anda dan 
menceritakan mengenai orang-orang yang menolong dia belajar mengenai Gereja. 
(Pastikan memperoleh ijin dari uskup atau presiden cabang Gereja jika orang 
tersebut dari luar lingkungan atau cabang. Katakan kepada Presiden Pratama jika 
orang itu dari lingkungan atau cabang.) 

2. Mintalah anak-anak membahas, dan kemudian memerankan contoh situasi sebagai 
berikut: 
a. Teman-teman anda yang bukan anggota Gereja mendengar anda bernyanyi 

"Aku Anak Allah" dan bertanya kepada anda lagu apa yang sedang anda 
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nyanyikan. Bagaimana anda dapat menggunakan kesempatan ini untuk 
menceritakan kepada mereka mengenai Gereja dan mengundang mereka 
datang ke Pratama? 

b. Anda memperhatikan seorang anak tetangga baru anda. la seorang pemalu 
dan belum mempunyai seorang temanpun. Bagaimana anda dapat menjadi 
seorang misionari yang baik? 

c. Kakak laki-laki anda bangun pada minggu pagi dan tidak mau pergi ke Gereja. 
Apa yang dapat anda lakukan untuk menjadi seorang misionari? 

3. Ceritakan kembali kisah mengenai Ammon dari pelajaran 24, menggunakan 
gambar 3-50. Lemparkan sebuah bola atau benda yang lunak kepada seorang 
anak dan ajukan sebuah pertanyaan mengenai kisah itu. Jika jawabannya benar, 
suruhlah ia berdiri dan melempar bola kembali kepada anda. Teruskan melempar 
bola dan memberikan pertanyaan hingga semua anak dapat berdiri. 
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Roh Kudus Dapat 
Membantu Kita 

Pelajaran 

10 
Tujuan Menolong anak-anak memahami bahwa Roh Kudus dapat menolong kita melakukan 

apa yang benar, la juga memperingatkan kita akan bahaya. 

Persiapan 1. Dengan penuh doa pelajarilah 1 Nefi 4:1-6, 2 Nefi 32:5; Ajaran dan Perjanjian 8:2. 

2. Persiapkan sembilan pertanyaan di kertas untuk permainan dalam pelajaran. 
Taruhlah pertanyaan-pertanyaan ini dalam kantong. 

3. Bersiaplah untuk menyanyikan atau mengucapkan lirik lagu "Lagu MYB" (Buku 
Nyanyian Anak-anak, him. 88) dan "Roh Kudus" (Buku Nyanyian Anak-anak, him. 
62); Kata-kata nyanyian ini terdapat di belakang dari buku pedoman ini. 

4. Bahan yang diperlukan. 
a. Kitab Mormon dan Ajaran dan Perjanjian. 
b. Sebuah saputangan atau selembar kain yang digunakan sebagai penutup 

mata. 
c. Kapur, papan tulis, dan penghapus. 
d. Gambar 3-52, Seorang Ayah Sedang Menghentikan Kuda dan Menyelamatkan 

Anaknya; dan gambar 3-53, Doa Karolina. 

5. Buatlah persiapan yang diperlukan untuk setiap kegiatan pelengkap yang akan 
anda gunakan. 

Pengembangan 
Pelajaran yang 
Disarankan 

Kegiatan penarik 
perhatian 

Pembahasan 
papan tulis 

Mintalah seorang anak untuk memberikan doa pembuka. 

Tindak lanjuti dengan anak-anak jika anda mendorong mereka untuk melakukan 
sesuatu selama minggu lalu. 

Roh Kudus Berbisik Kepada Kita 

Pilihlah seorang anak untuk menolong anda dalam kegiatan berikut ini: 

Mintalah seorang anak berdiri di pintu. Tutuplah matanya, dan perintahkan dia untuk 
mencari kursinya dan duduk. Jangan beri bantuan apapun. (Walaupun demikian, 
pastikan bahwa ia tidak mencelakai dirinya atau orang lain.) 

Ulangi cara ini, tetapi kali ini mintalah anak lain menolong anak yang tertutup matanya 
dengan memberikan petunjuk-petunjuk. 

Bukalah kain penutup, dan mintalah anak duduk kembali. 

• Mengapa mudah bagi (nama anak) untuk mendapatkan kursinya pada kali yang 
kedua? 

Tulislah kata bantuan di atas papan tulis. Bacalah kata ini kepada anak-anak, dan 
jelaskan bahwa ketika seseorang menerima bantuan, orang itu sering menerima 
petunjuk-petunjuk atau diberitahu apa yang perlu dilakukan atau diucapkan. 
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Jelaskan bahwa Bapa Surgawi dan Yesus Kristus tahu bahwa kita memerlukan 
bantuan dan petunjuk khusus. Mereka berjanji mengirimkan seseorang untuk berbisik 
kepada kita. 

Ayat suci, gambar Bacalah Ajaran dan Perjanjian 8:2 kepada anak-anak. Kemudian pasanglah gambar 
dan cerita 3-53, Doa Karolina, dan ceritakan kisah berikut ini dengan kata-kata anda sendiri: 

Karolina adalah seorang anak perempuan kecil yang tinggal di Swedia, la dan adik 
laki-lakinya Erik selalu bersama. Karolina selalu menjaga adik laki-lakinya karena ia 
sangat mengasihi dia. Erik baru berumur empat tahun. Banyak kapal masuk ke 
pelabuhan di mana mereka tinggal karena rumah mereka tidak jauh dari lautan. 
Kadang-kadang kapal-kapal itu membawa muatan makanan atau mesin. Ayah 
Karolina dan Erik bekerja di kapal-kapal ini. 

Pada suatu hari anak-anak sedang berdiri di sebuah bukit melihat sebuah kapal 
bergerak dengan perlahan-lahan di air. Karolina berkata, "Erik; mari kita turun melihat 
orang-orang membongkar muatan kapal. Kapalnya sangat besar; mari kita lihat apa 
yang ada di dalam kapal. Ayah tidak akan berkeberatan kita mengawasi orang-orang 
bekerja asal kita tidak menghalangi jalan mereka. Kita dapat duduk di atas sebuah 
kotak yang besar, dan kemudian kita dapat melihat segala sesuatu." 

Erik dengan senangnya memegang tangan Karolina, dan mereka berlari menuruni 
bukit. Tetapi ketika mereka sampai di bawah bukit, mereka mengira akan lebih 
menyenangkan jika mereka berjalan sepanjang rel kereta. Ini cara yang lebih cepat 
untuk sampai ke air. 

Sewaktu mereka berjalan di rel, Karolina melihat bunga liar yang indah-indah, la 
melepas tangan Erik agar dapat memetik beberapa kuntum. 

Erik pergi berlari mendahului kakaknya, dengan hati-hati melangkah di antara jalan rel 
kereta, la menyukai permainan ini. Tiba-tiba Karolina mendengar sebuah teriakan 
kesakitan. Tepat sewaktu dia berbalik untuk melihat apa yang telah terjadi, Erik 
menangis memanggil kakak perempuannya," Karolina! Karolina! Kakiku terjepit. Saya 
tidak bisa mengeluarkannya!" 

Karolina menjatuhkan bunganya dan berlari menolongnya. Pada saat itu Erik 
menangis karena rasa sakit dan takut. Karolina menarik dan menarik tangannya, 
berusaha menarik kakinya keluar dari lubang. Tetapi ia tidak dapat mengeluarkannya, 
la memegang pinggangnya dan mencoba mengangkat dia keluar. Adiknya berteriak 
kesakitan karena kakinya luka. Semakin Karolina menarik dan menarik, bertambah 
kencang tangis Erik. Akhirnya Karolina berkata, "Erik, saya tidak dapat melepaskan 
kakimu; saya akan mencari bantuan seseorang untuk menolong mengeluarkan 
kakimu. Saya akan kembali." 

la mulai berlari ke bawah, tetapi sewaktu ia menuju ke tikungan, ia melihat sebuah 
kereta di kejauhan. Karolina tahu bahwa ia tidak mempunyai waktu lagi untuk mencari 
bantuan karena dalam waktu beberapa menit kemudian kereta itu akan sampai di 
sana, dan masinis mungkin tidak dapat melihat adiknya untuk memperlambat 
keretanya. 

• Apa yang dapat Karolina lakukan? 

Karolina kembali dan berlari ke tempat Erik. la sangat takut, dan sambil menarik kaki 
Erik lagi, ia mengucapkan sebuah doa singkat untuk memohon bantuan: "Bapa 
Surgawi, bantulah saya. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Tolonglah 
saya!" 

Tiba-tiba Karolina mengira ia mendengar sebuah suara yang tenang mengatakan, 
"Lepaskan tali sepatunya." Dengan tangan gemetar dia membuka tali sepatunya. 
Walaupun sepatunya masih terjepit kuat di bawah sambungan rel kereta, ketika 
Karolina menariknya kuat, kaki Erik dapat keluar, la terjatuh menimpa kakaknya dan 
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keduanya terjatuh ke tanah. Mereka meloncat dari rel kereta itu, dan kereta itupun 
muncul di tikungan dan mendesir cepat melalui mereka. 

Setelah kereta pergi, Erik mulai menangis, "Oh, lihat sepatu saya!" Sepatu itu sudah 
rusak, tetapi Karolina dapat berhasil melepaskannya. Karolina memegang tangan Erik 
dan berkata, "Biarlah sepatumu. Tetapi berterima kasihlah bahwa Bapa Surgawi telah 
menjawab doa saya. Saya tidak akan pernah tahu apa yang harus saya lakukan 
seandainya la tidak menolong saya." 

Karolina memeluk adiknya, merasa bahagia bahwa ia telah dapat menyelamatkannya. 
Kemudian, dengan berpegangan erat, mereka berjalan bersama untuk menceritakan 
kepada orangtua mereka bagaimana Bapa Surgawi, melalui kuasa Roh Kudus, telah 
menjawab doa Karolina memohon bantuan. 

Pembahasan • Siapakah yang menolong Karolina? 

• Bagaimana Roh Kudus menolong Karolina dalam menyelamatkan saudaranya? 

Jelaskan bahwa Roh Kudus menolong orang-orang dengan berbagai cara. 
Kebanyakan ia berbicara kepada pikiran kita. Ketika ia melakukan ini, kita mendapat 
sebuah perasaan atau pikiran yang dapat menolong kita mengetahui apa yang harus 
kita lakukan. Kadang-kadang, orang benar-benar mendengar sebuah suara yang 
berbicara kepada mereka dan memberi bantuan. 

Nyanyian Nyanyikan atau ucapkan bersama anak-anak lirik lagu "Roh Kudus." 

Roh Kudus Akan Menolong Kita Melakukan Apa yang Benar 

Mintalah anak-anak mendengarkan cerita berikut tentang Anita dan George untuk 
memahami bagaimana Roh Kudus membantu mereka melakukan hal yang benar. 

Pada permulaan musim panas, salah seorang teman Anita mengajaknya berenang 
bersamanya. Sebelum dia pergi, Anita mencoba baju renangnya dari tahun yang lalu. 
la sangat terkejut melihat betapa ia telah bertambah besar. Akibatnya, baju 
renangnya tidak muat dipakai olehnya sebagaimana mestinya dan tidak pantas. 

Anita tahu bahwa temannya telah menunggu kedatangannya, dan Anita ingin pergi 
cepat-cepat ke rumahnya untuk bermain. Akan tetapi suatu pemikiran datang ke 
dalam pikirannya menolong dia memutuskan apa yang harus dilakukan, la ingat Bapa 
Surgawi dan Yesus Kristus menginginkan ia untuk sopan. Jika dia pergi ke rumah 
temannya dengan memakai pakaian renangnya ini, ia tentu tidak merasa enak 
dengan keluarga temannya, la tahu ia harus memakai pakaian dengan cara berbeda. 

Dengan segera ia menemui kakak perempuannya dan bertanya apakah ia 
mempunyai baju renang yang pas dan apakah ia dapat meminjamkannya. Bersama-
sama mereka mencari dan mendapatkan sebuah baju renang yang sangat pas untuk 
Anita. Anita berterima kasih kepada kakaknya, dengan segera mengganti pakaian, 
dan lari menuju ke rumah temannya, bahagia karena ia memilih untuk melakukan 
yang benar. 

• Bagaimana Roh Kudus menolong Anita melakukan yang benar? 

George dan teman-temannya menyukai sepak bola. Mereka bermain sepak bola di 
sekolah, menontonnya di televisi, dan bahkan membeli majalah dan membaca 
mengenai regu kesukaan mereka. Mereka suka menonton pertandingan dan 
berbicara mengenai permainan yang menakjubkan. 

Pertandingan memperebutkan piala akan tiba. George tahu bahwa pertandingan itu 
akan menjadi sebuah pertandingan yang menarik, dan dia ingin menonton 
pertandingan itu. Tetapi pertandingan itu ditayangkan di televisi pada hari Minggu 
pada saat yang sama dengan pertemuan-pertemuan Gereja. 

Cerita dan 
pembahasan 

Cerita dan 
pembahasan 
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Teman-temannya memutuskan untuk tinggal di rumah dan menonton pertandingan 
dengan ayah mereka. George diundang untuk menonton pertandingan itu bersama 
mereka tetapi merasa bahwa ia tidak seharusnya meninggalkan pertemuan di Gereja. 

Kemudian ia mulai bertanya-tanya apakah tidak apa-apa tinggal di rumah dan 
menonton pertandingan itu "Bagaimanapun," ia berpikir, "saya dapat pergi ke gereja 
setiap minggu, tetapi pertandingan perebutan piala ini terjadi satu tahun sekali. 
Tentunya tidaklah menjadi masalah jika saya tidak hadir di gereja hanya sekali saja." 

la hampir meyakinkan dirinya untuk tidak hadir ke gereja ketika pemikiran datang ke 
benaknya. "Apa yang Bapa Surgawi dan Yesus Kristus inginkan agar saya lakukan?" 

Ketika George menjawab pertanyaan ini, ia tahu apa yang harus ia pilih, la ke gereja. 

• Siapakah yang menolong George? 

• Bagaimana Roh Kudus menolong George? 

Jelaskan bahwa Roh Kudus membisikkan kepada Anita untuk berpakaian sopan dan 
George untuk pergi ke gereja. Kedua anak ini mengikuti bisikan dan mematuhi 
perintah-perintah. Jelaskan bahwa Roh Kudus akan berbisik kepada kita, dan kita 
hendaknya mengikutinya dengan memilih yang benar. 

Cincin MYB Ingatkan anak bahwa memakai cincin MYB dapat menolong mereka mengingat untuk 
memilih yang benar. 

Nyanyian Nyanyikan atau ucapkan lirik dari "Lagu MYB." 

Kita Diberkati Ketika Kita Mematuhi Bisikan dari Roh Kudus 

Gambar dan cerita Jelaskan bahwa kita sangatlah diberkati ketika kita mendengar dan mematuhi bisikan 
Roh Kudus. 

Peragakan gambar 3-52. Seorang Ayah Menghentikan seekor Kuda dan 
Menyelamatkan Anaknya. Ceritakan bagaimana Bapa Surgawi memberkati Bruce R. 
McConkie dan ayahnya karena ayahnya mematuhi bisikan Roh Kudus: 

"Salah satu ingatan dari masa kanak-kanak saya dulu adalah mengendarai seekor 
kuda menelusuri kebun apel. Kuda itu jinak dan penurut, dan saya merasa tenang 
bila bersamanya. 

"Pada suatu hari sesuatu mengejutkan kuda saya, dan ia berlari kencang melalui 
kebun apel. Saya terjatuh dari sadel dengan bergantungan di bagian punggungnya, 
dan salah satu kaki tergelincir jatuh dari penginjak kaki." 

Tunjukkan penginjak kaki dalam gambar. 

Saya benar-benar tergantung pada seutas tali kulit yang hampir putus tali, yaitu tali di 
mana biasanya seorang koboi mengikatkan [tali] pada sadelnya." 

"Berat badan saya seharusnya telah memutuskan tali pegangan itu, tetapi entah 
mengapa tali itu menahan saya sebentar. Sekali atau dua kali hentakan dari kuda 
yang melompat-lompat itu seharusnya memutuskan tali itu atau melepaskannya dari 
tangan saya dan mengakibatkan saya terseret luka atau mati dengan kaki saya 
terjerat di penginjak kaki. 

"Tiba-tiba kuda itu berhenti, dan saya mulai sadar bahwa seseorang sedang 
memegang kekangnya dengan kuat dan berusaha menenangkan binatang yang 
gemetar itu. Hampir seketika saya ditarik ke dalam pelukan ayah saya. 

"Apakah yang telah terjadi? Apa yang telah membawa ayah saya untuk 
menyelamatkan saya pada saat hampir terlepas di bawah kaki kuda yang panik itu? 

"Ayah saya sedang duduk di rumah membaca koran ketika Roh [Roh Kudus] 
membisikkan kepada dia. 'Larilah ke kebun!' 
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"Tanpa ragu-ragu, dengan tidak menunggu untuk mengetahui mengapa atau apa 
alasannya, ayah saya berlari. Menemukan dirinya di kebun tanpa memahami 
mengapa ia berada di sana, ia melihat kuda yang sedang berlari dan berpikir, saya 
harus memghentikan kuda ini. 

"la melakukannya dan menemukan saya. Dan demikianlah saya diselamatkan dari 
luka yang serius atau mungkin dari kematian" (Bruce R. McConkie, "Hearken To The 
Spirit", Friend, Sep. 1972, him. 10). 

Pembahasan • Bagaimana Roh Kudus menyelamatkan Bruce McConkie yang muda dari luka 
yang serius? 

• Apa yang dapat terjadi jika ayah Bruce tidak secepatnya mematuhi bisikan Roh? 
(Jelaskan bahwa Bruce McConkie kelak dipanggil menjadi seorang anggota 
dewan tujuh puluh dan kemudian menjadi seorang Rasul; Kita mungkin tidak akan 
memiliki pemimpin yang penting ini.) 

• Bagaimana pengalaman seperti ini dapat memperkuat kesaksian seseorang? 
Mengapa? 

Katakan kepada anak-anak bahwa kadang-kadang kita tidak dapat melihat dengan 
cepat berkat-berkat yang datang dari mendengarkan bisikan-bisikan Roh Kudus. 
Namun dapat dipastikan, bahwa kita akan diberkati jika kita mematuhi bisikan-bisikan 
yang datang kepada kita. 

Rangkuman 

Permainan Mintalah anak-anak secara bergilir memilih sebuah pertanyaan dari kantong yang 
pertanyaan telah anda siapkan dan kemudian menjawab pertanyaan itu. Anda pelrlu 

membacakan pertanyaan-pertanyaan dengan keras bagi anak-anak yang lebih kecil. 
Pakailah pertanyaan berikut ini. Tulislah beberapa pertanyaan tambahan anda sendiri 
jika perlu sehingga setiap anak mempunyai kesempatan untuk memilih sebuah 
pertanyaan dari kantong itu. 

1. Apakah artinya berbisik kepada seseorang? (Untuk memberikan petunjuk-petunjuk 
atau memberitahukan seseorang apa yang harus dilakukan.) 

2. Siapakah yang berbisik kepada kita? (Roh Kudus.) 

3. Bagaimanakah Roh Kudus berbisik kepada kita? (la berbisik kepada kita melalui 
memberikan kita pikiran atau perasaan atau melalui berbicara kepada kita.) 

4. Bagaimana Roh Kudus menolong kita? (la menolong kita mengetahui hal-hal benar 
yang perlu dilakukan.) 

5. Bagaimana Roh Kudus menolong Anita? (la membisikkan untuk sopan dalam 
berpakaian.) 

6. Bagaimana Roh Kudus menolong George? (la membisikkan kepada dia untuk 
melakukan apa yang Bapa Surgawi dan Yesus Kristus inginkan ia lakukan—pergi 
ke gereja.) 

7. Apakah yang Roh Kudus bisikkan kepada Karolina untuk dilakukan? (Membuka tali 
sepatu adiknya sehingga ia dapat menarik kakinya keluar dari jeratan itu.) 

8. Bagaimana Bruce R. McConkie yang muda diberkati karena ayahnya 
mendengarkan dan mematuhi bisikan-bisikan dari Roh Kudus? (la telah 
diselamatkan dari luka-luka atau kematian.) 

9. Apa yang harus kita lakukan apabila kita menerima bisikan dari Roh Kudus? 
(Mendengarkan, mematuhi, dan memilih yang benar.) 
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Kesaksian Nyatakan rasa syukur anda atas bisikan-bisikan Roh Kudus dalam kehidupan and?. 
Sebagaimana dipimpin oleh Roh, berikan sebuah pengalaman pribadi mengenai saat 
ketika Roh Kudus berbisik kepada anda atau seseorang yang anda kenal. 

Jelaskan bahwa Roh Kudus tidak pernah membisikkan kepada kita untuk melakukan 
sesuatu yang salah, la akan menolong kita melakukan apa yang Bapa Surgawi dan 
Yesus Kristus inginkan kita lakukan. 

Pasal kepercayaan Mintalah anak-anak mengulang pasal kepercayaan yang pertama. 

Ingatkan anak-anak bahwa karunia Roh Kudus adalah sebuah karunia istimewa yang 
kita terima setelah kita dibaptiskan dan ditetapkan. 

Mintalah anak yang memberikan doa penutup untuk mengungkapkan rasa syukur 
atas bisikan Roh Kudus. Sarankan agar ia memohon kepada Bapa Surgawi untuk 
menolong setiap anggota kelas mengenali bisikan Roh Kudus ketika dia 
menerimanya. 

Kegiatan 
Pelengkap Pilihlah dari kegiatan-kegiatan berikut yang terbaik bagi anak-anak anda. Anda dapat 

menggunakannya dalam pelajaran itu sendiri atau sebagai suatu pengulangan atau 
rangkuman. Untuk petunjuk tambahan, lihat "Waktu Kelas" dalam "Bantuan untuk 
Pengajar." 

1. Mintalah anak-anak mendengarkan kisah berikut ini mengenai Elder Thomas S. 
Monson: 

Beberapa tahun yang lalu, Elder Monson dan istrinya diutus nabi untuk 
mengunjungi pulau Samoa. 

Ketika mereka sampai di sana, mereka mengunjungi sebuah kelas anak-anak yang 
berada di desa Sauniatu. 

Elder dan Sister Monson masing-masing berbicara kepada kelas. Setelah mereka 
selesai berbicara dan sewaktu pengajar pratama mengumumkan lagu penutup, 
sebuah pemikiran muncul dalam benak Elder Monson. la diberitahu untuk 
memberikan salam secara perseorangan kepada setiap anak, 247 orang. 

Namun, ketika ia melihat jam tangannya, ia menyadari bahwa waktunya hampir 
habis dan bahwa ia tidak mempunyai waktu untuk menyalami setiap anak. 

la mencoba menghilangkan pemikiran itu dari benaknya, tetapi tidak dapat. 

Sebelum doa penutup, ia mendapat bisikan sekali lagi untuk menyediakan waktu 
menyalami setiap anak. 

Akhirnya ia berpaling pada pengajar tersebut dan berkata, "Saya sangat ingin 
menyalami setiap anak. Apakah mungkin?" 

Pengajar itu tersenyum dan, dalam bahasa Samoa, ia berbicara kepada anak-
anak. Mereka menganggukkan kepala mereka menyetujuinya, la mengatakan 
kepada Elder Monson alasannya anak-anak tersenyum. Ketika pengajar 
mengetahui bahwa Presiden Gereja telah meminta salah satu Dua Belas Rasul 
mengunjungi mereka di Samoa, pengajar itu mengatakan kepada anak-anak 
bahwa jika mereka setiap kali berdoa sungguh-sungguh dan mempunyai iman 
seperti yang dimiliki orang-orang di dalam Alkitab atau Kitab Mormon, Rasul itu 
akan mengunjungi desa mereka, la juga akan diberitahu Roh Kudus untuk 
menyalami setiap anak (lihat Thomas S Monson, "Talofa Lava," Friend, May. 1972, 
him. 12-13). 

• Siapakah yang berbisik kepada Elder Monson? 

• Bagaimana Roh Kudus berbisik kepada Elder Monson? 
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Pelajaran 23 

Jelaskan bahwa Roh Kudus berbisik kepada orang-orang dengan cara-cara yang 
berbeda. Kebanyakan la berbicara kepada pikiran kita seperti yang dialami oleh 
Elder Monson. 

Jelaskan bahwa karena Elder Monson mendengarkan bisikan atau petunjuk dari 
Roh Kudus, ia dapat melakukan apa yang Bapa Surgawi dan Yesus Kristus 
inginkan ia lakukan. 

2. Mintalah anak-anak menceritakan sebuah pengalaman dalam hidup mereka 
dimana mereka merasa telah menerima petunjuk dari Roh Kudus. 
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Pelajaran 10 Usia Pertanggung-jawaban 

Tujuan Menolong anak-anak memahami bahwa pada usia delapan tahun mereka mulai 
bertanggung jawab atas tindakan mereka. 

Persiapan 1. Dengan penuh doa pelajarilah Alma 23 dan 24. 

2. Bawalah uang untuk digunakan dalam memerankan, atau buatlah uang-uangan. 

3. Bersiaplah untuk menyanyikan atau mengucapkan bersama anak-anak lirik dari 
nyanyian "Kebenaran" (Buku Nyanyian Anak-anak, him. 86); kata-katanya terdapat 
di bagian belakang dari buku pedoman ini. 

4. Bahan yang diperlukan 
a. Kitab Mormon untuk setiap anak yang dapat membaca. 
b. Perangkat baju bayi, seperti sebuah sepatu, topi, atau baju panas. 
c. Pilihan (gunakan kegiatan ini hanya jika anda merasa dapat menolong dan 

anda dapat memperoleh benda-benda ini tanpa mengeluarkan biaya banyak): 
sebuah buku, sebuah bola, dan sekantung permen, atau makanan lain yang 
tepat. 

d. Kapur, papan tulis, dan penghapus. 
e. Gambar 3-54, Anti-Nefi-Lehi Mengubur Pedang (62565; Perangkat Gambar 

Tulisan Suci 311). 

5. Buatlah persiapan yang diperlukan untuk setiap kegiatan pelengkap yang akan 
anda gunakan. 

Mintalah seorang anak untuk memberikan doa pembuka. 

Tindak lanjuti dengan anak-anak jika anda mendorong mereka untuk melakukan 
sesuatu selama minggu lalu. 

Ketika kita berusia delapan tahun, Kita Memiliki Tanggung jawab 

Angkatlah perangkat baju bayi yang anda bawa. 

• Apakah baju ini bisa dipakai oleh anda? (Anda boleh menyuruh beberapa anak 
untuk mencoba memakai baju tersebut; mereka akan menjawab bahwa baju itu 
tidak muat.) 

• Mengapa? (Karena terlampau kecil.) 

Bahaslah bersama anak-anak bahwa dulu ketika mereka masih kecil dapat memakai 
baju kecil seperti ini, tetapi tubuh mereka telah bertambah besar. Jelaskan bahwa 
sama seperti mereka tumbuh secara fisik, mereka juga tumbuh dengan berbagai 
cara, seperti dalam hal kemampuan mereka melakukan hal-hal seperti memakai baju 
sendiri. 

• Apakah yang dapat anda lakukan sekarang yang tidak dapat anda lakukan ketika 
bayi? 

Pengembangan 
Pelajaran yang 
Disarankan 

Kegiatan penarik 
perhatian 
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Jelaskan bahwa hal-hal ini menunjukkan bahwa anak-anak menjadi lebih besar dan 
belajar lebih banyak. Seseorang yang telah belajar melakukan hal-hal ini biasanya 
juga cukup besar untuk mengetahui yang benar dari yang salah. 

• Pada usia berapakah kita mulai bertanggung jawab kepada Bapa Surgawi atas 
apa yang kita lakukan? (Delapan.) 

Jelaskan bahwa karena Bapa Surgawi mengetahui kita cukup besar untuk 
bertanggung jawab atas tindakan kita, la memberikan sesuatu hal yang penting 
terjadi ketika kita berusia delapan. 

• Kejadian penting apakah yang terjadi ketika kita berusia delapan? (Kita 
dibaptiskan; lihat Ajaran Perjanjian 68:27.) 

• Mengapa baptisan itu penting? (Karena ketika kita dibaptis dan ditetapkan, kita 
menerima karunia Roh Kudus dan membuat sebuah perjanjian dengan Bapa 
Surgawi untuk mematuhi perintah-perintahNya.) 

Jelaskan bahwa dibaptiskan bukan berarti kita tidak akan pernah membuat kesalahan 
lagi. Itu berarti bahwa kita cukup besar untuk bertanggung jawab atas pilihan-pilihan 
kita. Kita cukup dewasa untuk mengetahui perbedaan antara kebenaran dan 
kesalahan. 

Pasal kepercayaan • Pasal kepercayaan manakah yang mengatakan kepada kita bahwa kita 
bertanggung jawab atas dosa-dosa kita sendiri? (Pasal kepercayaan yang kedua. 
Anda perlu menerangkan setiap kata yang tidak dipahami anak-anak.) 

Mintalah kelas mengulang pasal kepercayaan yang kedua bersama-sama. Biarkan 
anak-anak yang mampu untuk mengulanginya sendiri. 

Kita Bertanggung Jawab Untuk Memilih yang Benar 

Cincin kelas • Apakah artinya tulisan yang terdapat pada cincin kelas kita? 

Suruhlah anak-anak mengulangi membaca kata-kata "Memilih Yang Benar." Jelaskan 
bahwa cincin mereka dapat menolong mereka menyadari bahwa mereka sudah 
cukup besar untuk belajar bertanggung jawab untuk memilih yang benar. 

Penyajian pengajar Jelaskan bahwa belajar memilih yang benar dari yang salah merupakan suatu 
langkah yang besar dalam pertumbuhan. Bapa Surgawi tidak mau memaksa kita 
untuk melakukan yang benar, la memberi kita kebebasan untuk memilih bagi diri kita 
sendiri antara kebenaran dan kesalahan dan untuk bertanggung jawab dalam 
memenuhi janji-janji yang kita buat. la tahu bahwa hanya dengan memiliki kebebasan 
untuk memilih bagi diri kita sendiri kita dapat berkembang dan belajar. 

Tulislah MYB di atas papan tulis. Suruhlah anak-anak memberitahu anda apakah 
kepanjangan dari huruf-huruf ini. Nyatakan keyakinan anda bahwa anak-anak dapat 
belajar apa yang benar dan yang salah dan bertanggung jawab atas tindakan 
mereka. 

Kegiatan Berilah satu atau dua anak buku yang anda bawa. Katakan kepada mereka bahwa 
mereka bertanggung jawab untuk menjaga buku itu. Jelaskan kepada kelas bahwa 
anak-anak ini akan bertanggung jawab terhadap buku-buku ini selama kelas. Jika 
buku itu hilang, robek, atau rusak, mereka hendaknya bertanggung jawab kepada 
anda. Mereka akan bertanggung jawab kepada anda atas buku-buku tersebut. 

Berikan bola kepada anak lain. Jelaskan bahwa anak ini akan bertanggung jawab 
terhadap bola itu sama seperti anak lainnya yang bertanggung jawab atas bukunya. 

Berikan kantung berisi permen atau makanan kepada anak yang ketiga. Pastikan 
memilih seorang anak yang dapat menangani hal ini dengan baik. Katakan kepada 
anak itu agar membagikan permen atau makanan kepada semua anak di kelas 
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setelah doa penutup. Anak itu bertanggung jawab untuk menyimpan makanan itu 
dengan aman sampai pada waktu pembagiannya. 

• Dapatkah (nama anak) memilih untuk makan semua permen ini sendiri? (Ya, anak 
itu dapat memilih untuk tidak mematuhi pengajarnya dan memakannya dari pada 
menyimpannya untuk dibagikan.) 

Tekankan bahwa anak ini memiliki kebebasan untuk memilih apa yang dia dilakukan, 
tetapi anak ini akan bertanggung jawab atas pilihannya itu. 

Jelaskan bahwa ini adalah serupa dengan kehidupan. Rencana Bapa Surgawi 
memberi pilihan-pilihan kepada kita. Kita dapat memilih yang benar atau yang salah, 
bertindak bijaksana atau bodoh, tetapi kita bertanggung jawab atas pilihan-pilihan kita 
dan akibat-akibatnya. 

Cerita tulisan suci Perlihatkan Kitab Mormon. Ceritakan kepada anak-anak mengenai sekelompok 
bangsa yang terdapat dalam Kitab Mormon yang memiliki kesulitan mengambil 
keputusan, dan mereka memutuskan untuk memilih yang benar. Ceritakan kisah 
berikut dengan kata-kata anda sendiri: 

Amon adalah seorang misionari yang mengajarkan ajaran Yesus Kristus kepada Raja 
Lamoni, raja dari sekelompok bangsa Laman. Raja Lamoni mempercayai ajaran-
ajaran itu dan menjadi dipertobatkan kepada injil. la minta agar bangsanya 
mendengarkan Amon dan saudara-saudaranya. Raja Lamoni tahu bahwa orang-orang 
itu mengatakan kebenaran. 

Amon dan saudara-saudaranya pergi dari kota ke kota dan dari rumah ke rumah 
mengajar bangsa Laman. Bangsa Laman tidak mengenal injil, dan mereka sangat 
jahat. Banyak orang mempercayai ajaran-ajaran Amon dan saudara-saudaranya dan 
menjadi anggota gereja. Mereka tahu bahwa firman Yesus Kristus adalah benar, dan 
mereka bertobat dari kejahatan mereka. 

Bangsa ini memutuskan untuk mengganti nama mereka dari bangsa Laman menjadi 
bangsa Anti-Nefi-Lehi. Mereka melakukan ini untuk membedakan diri mereka dari 
bangsa Laman yang jahat yang tidak mengikuti ajaran-ajaran Yesus Kristus. 

Sebelum bangsa ini bertobat, mereka telah membunuh banyak orang dengan pedang 
mereka. Mereka sangat menyesal atas hal-hal yang salah yang telah mereka lakukan 
dan mereka ingin bertobat. Mereka memilih untuk berjanji kepada Bapa Surgawi 
untuk tidak berperang atau mengangkat pedang mereka lagi melawan bangsa 
manapun. 

Tulisan suci Jelaskan bahwa bangsa ini telah membuat keputusan lain juga. Suruhlah anak-anak 
mengikuti sewaktu anda membaca Alma 24:17-18. 

• Apakah keputusan yang telah diambil oleh bangsa Anti-Nefi-Lehi? (Mereka memilih 
menguburkan pedang mereka dalam tanah.) 

• Mengapa mereka melakukan ini? (Karena mereka telah membuat sebuah 
perjanjian atau berjanji untuk tidak membunuh lagi.) 

Cerita dan gambar Perlihatkan gambar 3-54, Bangsa Anti-Nefi-Lehi Mengubur Pedang Mereka. 

Lanjutan cerita: 

Setelah bangsa Anti Nefi-Lehi menguburkan pedang mereka, bangsa Laman yang 
jahat datang memerangi mereka. Bangsa Anti-Nefi-Lehi mengalami kesulitan 
mengambil keputusan. Mereka dapat melanggar janji mereka kepada Bapa Surgawi 
dan menggunakan pedang mereka untuk berperang, atau mereka dapat memutuskan 
untuk tidak berperang dengan kemungkinan terbunuh. Mereka memutuskan 
memegang janji mereka untuk tidak menggunakan pedang melawan bangsa lain. 
Banyak dari mereka terbunuh oleh bangsa Laman. Ketika bangsa Laman melihat 
bangsa ini tidak memiliki senjata dan tidak mau berperang, mereka sangat terkejut. 

134 



Pelajaran 23 

Banyak meletakkan pedang mereka sendiri karena mereka juga menyadari bahwa 
mereka telah melakukan kesalahan besar dengan membunuh banyak orang. Banyak 
orang Laman bertobat dan bergabung menjadi bangsa Anti-Nefi-Lehi dalam 
kebenaran. 

Bangsa Anti-Nefi-Lehi sangat setia kepada perjanjian mereka bahkan ketika orang 
lain mencoba membunuh mereka. 

• Bagaimana bangsa Anti-Nefi-Lehi bertanggung jawab atas apa yang mereka 
lakukan? 

• Apa yang dapat anda pelajari dari bangsa Anti-Nefi-Lehi dalam memilih yang 
benar? 

Pada Usia Delapan Tahun Kita Menjadi Bertanggung Jawab kepada Bapa 
Surgawi 

Ingatkan anak-anak bahwa bertanggung jawab berarti bahwa mereka bertanggung 
jawab atas apa yang mereka lakukan. 

Tulislah kata bertanggung jawab di papan tulis, dan ucapkan kata itu dengan keras. 
Mintalah anak mengulanginya. Jelaskan bahwa ketika mereka berusia delapan tahun 
Bapa Surgawi menganggap mereka cukup besar untuk mulai bertanggung jawab 
atas perbuatan mereka. 

Nyanyikan atau ucapkan bersama anak-anak lirik dari "Kebenaran." 

Jelaskan kepada anak-anak bahwa ketika mereka berusia delapan tahun mereka 
bertanggung jawab, tetapi bagi mereka yang belum berusia delapan tahun dapat 
melatih bertanggung jawab sekarang dengan membantu orangtua dan berpegang 
pada perjanjian mereka kepada orang lain. Sampaikan situasi berikut ini (anda 
mungkin ingin meminta seorang anak memerankannya): 

Berpura-puralah bahwa ibu anda sedang sakit dan minta anda membersihkan 
sebagian dari rumah. Anda ingin bermain, lalu anda keluar untuk berada dengan 
teman-teman anda. 

Ketika anda kembali masuk, ibu anda memanggil anda dari tempat tidurnya dan 
menanyakan, "Apakah kamu telah membersihkan bagian rumah yang saya minta? 

Anda menjawab ya, dan kemudian cepat-cepat membereskan beberapa benda di 
tempat yang seharusnya sudah anda bereskan. 

Pembahasan Jelaskan kepada anak-anak bahwa ketika orangtua mereka memberi mereka 
pekerjaan untuk dilakukan, itu berarti bahwa mereka cukup mampu untuk bertanggung 
jawab dan cukup bertanggung jawab untuk melakukan pekerjaan mereka itu. 

• Pernahkah anda pulang dari Pratama, dari rumah seorang teman, atau dari 
sekolah, dan salah seorang dari orangtua anda bertanya, "Ceritakan kepada saya 
apakah yang telah anda lakukan hari ini?" 

Jelaskan bahwa ketika anak-anak melaporkan kepada orangtua mereka dan 
mengatakan kepada mereka apa yang telah mereka lakukan, anak-anak bertanggung 
jawab atas tindakan mereka. Orangtua mengasihi anak-anak. Itulah sebabnya 
orangtua ingin mengetahui apa yang telah dilakukan anak-anak mereka di rumah, di 
sekolah dan pada saat bermain. 

Pasal kepercayaan Bapa Surgawi mengasihi kita juga, dan seperti orangtua kita, la ingin kita melaporkan 
dan bertanggung jawab kepadaNya akan hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk 
yang telah kita lakukan. Ketika kita melakukan hal-hal yang buruk—seperti mencuri, 
berbohong, atau menyakiti seseorang—setelah kita berusia delapan tahun, hal-hal 
tersebut disebut berdosa. Mintalah kelas mengulangi mengucapkan pasal 
kepercayaan kedua bersama-sama. 

Pembahasan 
papan tulis 

Nyanyian 

Contoh situasi 
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Tunjuklah kata bertanggung jawab di papan tulis, dan mintalah anak-anak 
mengucapkan kata itu dengan keras. Katakan kepada mereka bahwa mereka sedang 
mempersiapkan diri untuk menjadi orang yang bertanggung jawab kepada Bapa 
Surgawi, karena ketika mereka berusia delapan tahun mereka cukup mampu untuk 
menunjukkan tanggung jawab dan mengetahui kebenaran dari kesalahan. 

Rangkuman 

Kegiatan Ajukan pertanyaan ini untuk menolong anak-anak menentukan apa tanggung jawab 
mereka dan apa tanggung jawab orang lain. Suruhlah mereka menjawab pertanyaan 
ini bersama-sama. 

1. Siapakah yang bertanggung jawab mengajarkan anda berdoa? 

2. Siapakah yang bertanggung jawab mengucapkan doa anda? 

3. Siapakah yang bertanggung jawab mengajar pelajaran Pratama kepada anda? 

4. Siapakah yang bertanggung jawab untuk mempelajari apa yang diajarkan 
pengajar Pratama anda? 

5. Siapakah yang bertanggung jawab atas sikap anda di Pratama? 

6. Siapakah yang bertanggung jawab untuk melakukan apa yang Bapa Surgawi dan 
Yesus Kristus inginkan anda lakukan? 

7. Siapakah yang bertanggung jawab untuk mematuhi perjanjian pembaptisan anda? 

Pembahasan Mintalah anak-anak mengatakan beberapa cara mereka dapat bertanggung jawab 
sekarang atau kelak. Hal ini termasuk bersikap baik kepada teman-teman; 
mengatakan kebenaran; bersikap sopan; menghadiri pertemuan gereja; menghindari 
minuman alkohol, obat-obatan terlarang; dan tembakau; atau mematuhi perjanjian 
yang mereka buat. 

Kegiatan dan Mintalah anak-anak yang telah menerima buku dan bola bertanggung jawab kepada 
kesaksian pengajar anda akan tindakan mereka terhadap barang-barang itu. Mintalah mereka 

mengembalikannya kepada anda, dan pujilah mereka atas kinerja mereka yang baik. 

Akhiri dengan mengatakan kepada kelas bahwa sekarang merupakan masa yang 
penting dalam kehidupan mereka, tetapi mereka tidak sendiri. Mereka mempunyai 
orangtua dan para pemimpin untuk membimbing dan menolong mereka. Mereka juga 
mempunyai Bapa Surgawi dan Yesus Kristus yang mengasihi dan membimbing 
mereka. Setelah pembaptisan, mereka mempunyai Roh Kudus untuk berbisik kepada 
mereka terus menerus. Doronglah anak-anak untuk semakin menunjukkan bahwa 
mereka belajar bertanggung jawab dan untuk mempertanggung jawaban apa yang 
mereka lakukan. Bantulah mereka memahami bahwa mereka akan melakukan 
kesalahan. Setiap orang melakukan kesalahan. Namun mereka dapat bertobat dan 
semakin baik setiap hari dengan bantuan Roh Kudus. 

Bersaksilah bahwa Bapa Surgawi mengasihi semua anakNya. Untuk alasan inilah Dia 
telah merencanakan cara bagi kita untuk berkembang dan menjadi seperti Dia. 
Nyatakan lagi kepercayaan anda kepada masing-masing anak untuk menjadi lebih 
bertanggung jawab atas tindakan mereka. 

Mintalah seorang anak memberikan doa penutup. 

Setelah doa penutup, mintalah anak yang memiliki permen bertanggung jawab 
kepada anda. Kemudian suruhlah anak itu membagikan permen kepada setiap 
anggota kelas. 
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Pelajaran 23 

Kegiatan 
Pelengkap Pilihlah dari kegiatan-kegiatan berikut yang terbaik bagi anak-anak anda. Anda dapat 

menggunakannya dalam pelajaran itu sendiri atau sebagai suatu pengulangan atau 
rangkuman. Untuk petunjuk tambahan, lihat "Waktu Kelas" dalam "Bantuan untuk 
Pengajar." 

1. Berilah setiap anak giliran untuk menyelesaikan salah satu contoh situasi berikut ini 
dengan cara yang menunjukkan bahwa anak itu dapat bertanggung jawab. (Anda 
dapat menggunakan pertanyaan berikut ini atau dapat membuatnya sendiri.) 
a. Anda ingin bermain keluar. Udara sangat dingin. Ibu mengatakan kepada anda 

untuk memakai baju hangat. 
b. Ayah mengatakan kepada anda bahwa seandainya anda ingat membersihkan 

bagian rumah pada hari Sabtu pagi, anda dapat pergi melihat pertandingan 
sepak bola bersamanya pada sore hari itu. 

c. Teman anda ingin anda berbagi mainan bersama mereka. Mereka berbagi 
dengan anda. 

d. Ibu anda minta anda menjaga adik perempuan anda. 
e. Anda membantu ibu membakar kue. la mengingatkan anda agar tidak 

menyentuh loyangnya sampai dingin. 
f. Teman anda atau kakak laki-lakinya mengajak anda minum bir. 
g. Anda berpakaian tidak pantas dan anda ingin pergi keluar. 
h. Ayah anda minta anda menolong dia di kebun. Anda membentaknya dan 

berlari pergi bersama teman-teman anda. 
i. Pengajar Pratama anda meminta anda untuk duduk khidmat dan menyanyikan 

lagu-lagu. Anda tidak mau. 

2. Mintalah anak-anak menggambarkan beberapa hal yang merupakan tanggung 
jawab mereka. Beri nama pada gambar itu "Saya belajar untuk bertanggung 
jawab." 
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Pelajaran 

10 Orangtua Kita Menolong 
Kita Belajar 

Tujuan Menolong anak-anak memahami bagaimana orang tua atau para wali mereka dapat 
menolong mereka belajar mematuhi perintah-perintah. 

Persiapan 1. Dengan penuh doa pelajarilah Alma 53:10-22; 56:3-10, 46-48, 55-56; 57:24-25; 
Ajaran dan Perjanjian 93:40; dan Musa 6:58. 

2. Bersiaplah menyanyikan atau mengucapkan lirik dari "Ajar'Ku Jalan Dalam 
KasihNya" (Buku Nyanyian Anak-anak him. 103). Anda dapat meminta seorang 
anak menyanyikan bait pertama jika sesuai bagi kelas anda. 

3. Undanglah seorang ibu untuk membawa bayinya pada bagian pertama kelas. (Jika 
ini tidak mungkin, anda dapat menggunakan gambar seorang ibu dan bayi.) 

4. Sepanjang pelajaran ini, pekalah terhadap anak-anak yang tidak tinggal bersama 
dengan kedua orangtuanya atau orangtua yang tidak mengajarkan mereka untuk 
mematuhi perintah-perintah. 

5. Bahan yang diperlukan 
a. Kitab Standar 
b. Bantal kecil, bola kecil, atau benda lembut lainnya. 
c. Gambar 3-38, Dua Ribu Taruna Muda (62050; Perangkat Gambar Tulisan Suci 

313); gambar 3-5, Adam dan Hawa Mengajar Anak-anak Mereka. 

6. Buatlah persiapan yang diperlukan untuk setiap kegiatan pelengkap yang akan 
anda gunakan. 

Pengembangan 
Pelajaran yang 
Disarankan Mintalah seorang anak untuk memberikan doa pembuka. 

Tindak lanjuti dengan anak-anak jika anda mendorong mereka untuk melakukan 
sesuatu selama minggu lalu. 

Kita Mempunyai Orangtua untuk Menolong Kita Belajar 

Kegiatan penarik Perkenalkan Ibu dan bayi kepada anak-anak. Suruhlah anak-anak memperhatikan 
perhatian bayi itu sejenak dan kemudian tanyakan: 

• Apa yang dapat dilakukan bayi bagi dirinya? 

• Apa yang dilakukan ibu untuk bayi itu? 

• Bagaimana bayi ini dapat belajar berbicara? 

• Bagaimana bayi ini dapat belajar berjalan? 

Jelaskan bahwa seseorang harus mengurus bayi itu. la bergantung pada orang 
tuanya atas segalanya. Mereka mengasihi bayi itu, mereka menghabiskan hari-hari 
mereka dan kadang-kadang malam hari untuk mengawasinya. 

• Apa sajakah yang telah anda pelajari sejak anda bayi? 

• Siapa yang mengajar anda dan menjaga anda? 
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Berterima kasihlah atas kedatangan ibu tersebut ke dalam kelas dengan bayinya, dan 
persilakan ia meninggalkan kelas saat itu. 

Orangtua Kita Menolong Kita Belajar untuk Mematuhi Perintah-perintah 

Gambar dan cerita Perlihatkan gambar 3-5, Adam dan Hawa Mengajar Anak-anak Mereka. 

Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan pertama di bumi, diajar injil oleh Yesus 
Kristus dan diperintahkan untuk mengajarkannya kepada anak-anak mereka. Bacalah 
dengan keras Musa 6:58, dengan meninggalkan kata terakhir. 

• Apakah perintah yang Yesus Kristus berikan kepada orang tua? (Untuk mengajar 
anak-anak mereka. Hal-hal yang harus diajarkan orangtua adalah kebenaran akan 
injil; lihat A&P 93:40.) 

Nyanyian Nyanyikan atau ucapkan lirik dari "Ajar Ku Jalan Dalam KasihNya." Mintalah anak-
anak mendengarkan untuk mengetahui apakah mereka dapat memahami arti "jalan 
dalam terang". 

Ajar 'ku jalan dalam kasihnya; 
Ajar 'ku berdoa pada Bapa; 
Ajar 'ku tahu tentang yang benar; 
Ajar agar jalan dalam t'rang. 

Mari, 'nak kita b'lajar bersama 
Tentang hukumNya supaya kita 
BersamaNya dalam hidup benar 
S'lalu akan jalan dalam t'rang 

T'rima kasih Bapa yang di surga 
Untuk kasih serta pimpinanMu 
P'nuh syukur kami nyanyikan lagu 
Kami senang jalan dalam t'rang 

• Apakah artinya "jalan dalam terang"? (Mematuhi Bapa Surgawi Kita.) 

Jelaskan bahwa kita dilahirkan di bumi ini untuk belajar, dan Bapa Surgawi 
menempatkan kita dalam keluarga-keluarga sehingga kita dapat belajar dari orangtua 
kita. Orangtua kita diperintahkan untuk menolong mempersiapkan kita sehingga pada 
suatu hari kita dapat kembali hidup bersama Bapa Surgawi kita. 

Cerita tulisan suci Jelaskan bahwa Kitab Mormon menceritakan sebuah kisah mengenai beberapa anak 
dan gambar muda yang telah diajar para orangtua mereka untuk mematuhi perintah-perintah. 

Ceritakan kisah berikut ini dengan kata-kata anda sendiri. 

Ingatkan anak-anak bahwa bangsa Laman yang bergabung ke dalam Gereja 
menyebut diri mereka bangsa Anti-Nefi-Lehi agar dibedakan dengan bangsa Laman 
lainnya. Ketika bangsa Anti-Nefi-Lehi dipertobatkan, mereka membuat sebuah 
perjanjian atau berjanji dengan Bapa Surgawi bahwa mereka tidak akan 
menggunakan senjata mereka untuk berperang. Mereka menguburkan senjata mereka 
untuk menunjukkan bahwa mereka akan mematuhi perjanjian mereka. 

Bangsa Nefi menyediakan lahan untuk bangsa Anti-Nefi-Lehi tinggal dan melindungi 
mereka dari bangsa Laman. Bangsa Anti-Nefi-Lehi menjadi terkenal karena kebenaran 
dan kesalehan mereka. Mereka memberi makanan dan pakaian untuk menolong 
tentara bangsa Nefi. 

Tahun-tahun telah berlalu. Bangsa Laman mulai menyerang negeri bangsa Nefi lagi 
dan menduduki beberapa kota bangsa Nefi. Bangsa Nefi menghadapi kesulitan 
melindungi kota-kota mereka. Ketika bangsa Anti-Nefi-Lehi melihat betapa sulitnya 
bangsa Nefi berperang dalam melindungi kota-kota tersebut dan bangsa Anti-Nefi-
Lehi, mereka sangat khawatir. Bangsa Anti-Nefi-Lehi berpikir apakah mereka harus 
melanggar perjanjian mereka dan menolong bangsa Nefi dalam pertempuran. 
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Seorang pemimpin bangsa Nefi yang berani bernama Helaman memberitahu kepada 
mereka untuk tidak melanggar perjanjian mereka, la tahu bahwa sangatlah penting 
untuk mematuhi perjanjian itu. la juga tahu bahwa orang-orang yang benar ini 
memiliki banyak putra yang masih muda pada saat perjanjian itu dibuat. Anak-anak 
muda ini tidak membuat perjanjian itu dengan Bapa Surgawi, jadi mereka dapat 
menolong bangsa Nefi berperang untuk melindungi kota-kota dan orangtua mereka. 
Dua ribu anak-anak muda yang kuat ini dengan sukarela bertempur bersama 
Helaman. 

Perlihatkan gambar 3-38, Dua Ribu Taruna Muda. Kemudian lanjutkan kisahnya. 

Jelaskan bahwa anak-anak muda ini sangat jujur dan dapat dipercaya. Ibu mereka 
telah mengajar mereka untuk mempercayai Bapa Surgawi dan mematuhi perintah-
perintahNya. Prajurit-prajurit muda ini tahu bahwa jika mereka melakukannya, Bapa 
Surgawi akan melindungi mereka. Karena mereka mempercayai dan mengikuti ajaran-
ajaran ibu mereka, mereka tidak takut mengikuti Helaman. Mereka berkali-kali perang 
demi bangsa Nefi. Mereka berperang dengan berani dan merupakan bantuan yang 
dahsyat bagi tentara bangsa Nefi. 

Bacalah dengan keras bagi anak-anak Alma 56:47, dimulai dengan "mereka telah 
diajarkan oleh ibu mereka" dan teruskan dengan ayat 48. 

Jelaskan bahwa Helaman mengasihi anak-anak muda ini seperti orangtua mereka 
mengasihi anak-anak mereka. Setelah sebuah pertempuran besar, banyak orang 
terbunuh, Helaman sangat khawatir jika beberapa dari anak-anak muda ini terbunuh. 
Ketika mereka telah dihitung, ia sangat bahagia mengetahui bahwa tidak seorang pun 
dari mereka yang mati. Karena anak-anak muda ini percaya kepada Bapa Surgawi 
dan mengikuti ajaran-ajaran dari ibu mereka, Bapa Surgawi telah melindungi mereka 
dari bangsa Laman. 

Pembahasan Jelaskan bahwa kita dapat mempelajari perintah-perintah dari orangtua kita sama 
seperti anak-anak muda ini. Kemudian kita hendaknya mematuhi apa yang telah 
diajarkan kepada kita. Dengan mengajarkan kita mengenai perintah-perintah Bapa 
Surgawi, orang tua kita menolong kita mengetahui apa yang kita harus lakukan untuk 
mematuhi perjanjian yang kita buat ketika kita dibaptiskan. 

• Perintah-perintah apa sajakah yang diajarkan kepada kita oleh orangtua kita dan 
orang lain? (Biarkan anak-anak menjawab. Dalam pembahasan anda, tekankan 
perintah-perintah untuk mengasihi Bapa Surgawi dan Yesus Kristus, mengasihi 
orang lain, menghormati orangtua kita, mengampuni orang lain, dibaptiskan, 
berdoa, membayar persepuluhan, berpuasa, mematuhi Kata-kata Bijaksana, jujur, 
menguduskan hari Sabat, menghadiri pertemuan Gereja, dan mempelajari tulisan 
suci.) 

Rangkuman 

Ajaklah anak-anak untuk mendengar ketika orangtua mereka mengajar mereka dan 
untuk mematuhi perintah-perintah. Anjurkan anak-anak untuk berterima kasih kepada 
orangtua mereka ketika mereka mengajarkan mengenai perintah-perintah. 

Kesaksian pengajar Berilah kesaksian bahwa Bapa Surgawi mengasihi kita masing-masing. Karena 
kasihNya, la telah memerintahkan orangtua kita di bumi untuk menjaga kita, merawat 
kita, dan mengajar kita cara hidup yang benar. Sewaktu orangtua kita berusaha hidup 
seperti yang Bapa Surgawi inginkan, kita dapat belajar dari mereka untuk selalu 
memilih yang benar. 

Minta seorang anak memberikan doa penutup. 
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Pelajaran 23 

Kegiatan 
Pelengkap Pilihlah dari kegiatan-kegiatan berikut yang terbaik bagi anak-anak anda. Anda dapat 

menggunakannya dalam pelajaran itu sendiri atau sebagai suatu pengulangan atau 
rangkuman. Untuk petunjuk tambahan, lihat "Waktu Kelas" dalam "Bantuan Untuk 
Pengajar." 

1. Mintalah anak-anak memikirkan beberapa hal yang telah diajarkan oleh orangtua 
mereka. Kemudian mainkan permainan berikut ini bersama mereka. 

Katakan, "(Ibu, Ayah, atau orangtua) saya mengajarkan kepada saya untuk 
(contohnya: memanggang kue)." Kemudian panggilah seorang anak dengan 
nama, lemparkan bantal kecil kepadanya, dan tanyakan, "Apa yang diajarkan 
orang tua untuk anda lakukan?" 

Anak itu menjawab dengan mengatakan, "(Ibu, ayah, atau orangtua) saya 
mengajarkan saya untuk (contohnya: menulis nama saya)." Kemudian anak itu 
mengembalikan kembali bantal itu kepada anda. 

Ulangi permainan ini sampai setiap anak mendapat satu atau dua giliran. 

2. Bacalah puisi berikut ini kepada anak-anak. Suruhlah anak-anak berdiri dan 
kemudian bacakan puisi itu kepada mereka lagi, dengan meminta mereka untuk 
mengangkat tangan mereka di atas kepala setiap mereka mendengar kata surga 
atau rumah. 

Saya punya Rumah di Surga 

Saya punya rumah di surga; 
Itu kata ibu saya; 
Saya tinggal bersama Bapa Surgawi 
Itu berlaku belum lama. 

Saya pernah tinggal di surga; 
Itu ajaran ayah saya; 
Saya dikirim Bapa Surgawi ke dunia, 
Untuk berkembang, belajar, dan berkarya. 

Saya suka rumah di surga, 
Tetapi saya senang ada di dunia, 
Untuk hidup dengan keluarga; 
Dan teman dan tetangga tercinta. 

3. Nyanyikan atau ucapkan bersama anak-anak lirik dari "Keluarga Bahagia" (Buku 
Nyanyian Anak-anak, him. 112); kata-katanya terdapat dibagian belakang dari 
buku pedoman ini. 

Pilihlah seorang anak untuk menjadi ibu dan seseorang untuk menjadi ayah. Ketika 
anda menyanyikan atau mengucapkan "ibu," anak yang berperan sebagai ibu berdiri. 
Ketika anda menyanyikan atau mengucapkan kata "saya" setiap anak menunjuk 
kepada dirinya sendiri. Ketika anda menyanyikan atau mengucapkan kata "ayah" 
anak yang berperan sebagai ayah berdiri. 
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Pelajaran 10 Beriman kepada 
Yesus Kristus 

Tujuan Memperkuat iman anak-anak kepada Yesus Kristus 

Persiapan 1. Dengan penuh doa pelajarilah Mosia 4:21; Alma 32; Eter 2-3; dan Ajaran dan 
Perjanjian 29:6. Bersiaplah untuk membaca Eter 2:17, 23; 3:6; dan Ajaran dan 
Perjanjian 29:6 di kelas. 

2. Kumpulkan beberapa batu kecil yang bersih, atau guntinglah bentuk-bentuk dari 
karton menyerupai batu. Tulislah "Beriman Kepada Yesus Kristus" di bawah batu 
atau potongan karton itu dengan menuliskan satu huruf pada setiap batu, seperti 
terlihat di bawah ini. 

Beriman kepada 
Yesus Kristus 

Aturlah batu-batu atau potongan-potongan karton itu dengan tulisan menghadap 
ke bawah di meja atau di lantai sebelum kelas. 

3. Bahan yang diperlukan: 
a. Sebuah Kitab Mormon dan Ajaran dan Perjanjian untuk setiap anak, jika 

memungkinkan. 
b. Kertas dan pensil (atau krayon) untuk setiap anak. 
c. Sebuah benda yang menarik (jika mungkin, sesuatu yang berhubungan dengan 

pelajaran), dengan selembar kain untuk menyembunyikannya. 
d. Gambar 3-55, Saudara Laki-laki Yared Melihat Jari Tuhan (62478; Perangkat 

Gambar Tulisan Suci 318). 

4. Buatlah persiapan yang diperlukan untuk setiap kegiatan pelengkap yang akan 
anda gunakan. 

Pengembangan 
Pelajaran yang 
Disarankan Mintalah seorang anak untuk memberikan doa pembuka. 

Tindak lanjuti dengan anak-anak jika anda mendorong mereka melakukan sesuatu 
selama minggu lalu. 

Kita Dapat Beriman Kepada Yesus Kristus 

Kegiatan penarik Dengan kata-kata anda sendiri, ceritakan kisah berikut ini: 
perhatian 

Seorang anak perempuan kecil mengantarkan makan siang ayahnya kepadanya 
ketika sedang bekerja di sebuah sumur yang dalam. Walaupun dia tidak dapat 
melihat ayahnya dalam kegelapan sumur itu, ketika ia memanggil ayahnya menjawab, 
maka ia tahu bahwa ayahnya ada di sana. Ayahnya mengatakan kepadanya untuk 
menjatuhkan tempat makanan siangnya ke dalam lubang itu, dan ia akan 
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menangkapnya. Ayahnya melakukan itu, dan sekejap kemudian ayahnya 
memanggilnya dengan mengatakan bahwa makanan siangnya terlalu banyak untuk 
satu orang, dan mengajaknya makan bersama. "Lompatlah," katanya, "dan saya akan 
menangkapmu. Kamu tidak dapat melihat saya, tetapi saya dapat melihat kamu, dan 
saya tidak akan membiarkan kamu jatuh." la melompat ke dalam sumur yang gelap 
itu dan sampai dengan selamat ke dalam tangan kuat ayahnya. Mereka bersama-
sama menikmati makan siang yang menyenangkan. 

Jelaskan kepada anak-anak bahwa anak perempuan kecil itu percaya ayahnya akan 
menangkap dia, walaupun ia tidak dapat melihatnya. Kepercayaan ini adalah seperti 
iman. Iman adalah percaya akan sesuatu yang tidak dapat anda lihat, tetapi anda 
mempunyai harapan besar bahwa hal itu adalah benar (lihat Eter 12:6). 

Pelajaran dengan Perlihatkan kepada anak-anak benda yang ditutupi oleh sehelai kain. 
benda peraga 

• Apakah anda percaya bahwa ada sesuatu di bawah ini? Mengapa? 

Biarkan anak-anak menebak benda apakah itu. Kemudian perlihatkan benda itu. 
Jelaskan bahwa walaupun mereka tidak dapat melihat benda itu, mereka percaya 
bahwa benda itu ada. 

Jelaskan bahwa walaupun kita belum pernah melihat Yesus Kristus, kita percaya 
bahwa la ada. Kita melihat bukti dari keberadaanNya di mana ketika kita melihat 
dunia yang la ciptakan, ketika kita melihat bintang-bintang di langit, dan khususnya 
ketika kita membaca tulisan suci. Kita juga mempunyai para nabi yang mengatakan 
kepada kita bahwa mereka telah melihatNya. Katakan kepada anak-anak bahwa hari 
ini mereka akan belajar tentang seseorang dalam Kitab Mormon yang memiliki iman 
begitu besar sehingga ia benar-benar melihat Yesus Kristus. 

Saudara Laki-laki Yared dan Bangsa Yared Mempunyai Iman 

Cerita tulisan suci Ingatkan anak-anak bahwa mereka telah belajar mengenai bangsa Nefi dan bangsa 
dan pembahasan Laman dalam Kitab Mormon. Jelaskan kepada mereka bahwa sekelompok bangsa 

lain telah datang ke benua yang sama. Mereka jauh lebih dulu datang sebelum 
keluarga Lehi. Mereka disebut bangsa Yared. Pemimpin mereka adalah seorang laki-
laki bernama Yared. Yared mempunyai seorang saudara laki-laki yang memiliki iman 
yang sangat besar. Yesus Kristus mendengarkan doa-doa dari saudara laki-laki Yared 
dan memberkati bangsa itu. 

Jelaskan bahwa Yesus Kristus mengatakan kepada bangsa Yared untuk 
mengumpulkan semua keluarga mereka dan harta benda mereka, termasuk ternak 
mereka, biji-bijian dari setiap jenisnya, la mengatakan kepada mereka bahwa setelah 
mereka mengumpulkan segalanya, la akan memimpin mereka ke sebuah negeri 
pilihan. 

Bangsa Yared sangat beriman dan mematuhi Yesus, la berbicara kepada saudara 
laki-laki Yared dari awan dan memimpin bangsa Yared ke padang belantara. Mereka 
menyeberangi banyak perairan dan mengarungi lautan yang luas. 

Ingatkan anak-anak bahwa saudara laki-laki Yared diberkati karena ia memiliki iman 
yang besar, la menunjukkan imannya dengan memohon kepada Bapa Surgawi untuk 
menolong bangsanya dan kemudian dengan melakukan apa yang Bapa Surgawi 
diperintahkan Bapa Surgawi. 

Teruskan dengan kisah saudara laki-laki Yared: 

Yesus Kristus menyuruh saudara laki-laki Yared untuk membuat delapan kapal, 
seperti perahu atau bahtera, untuk membawa bangsa Yared menyeberangi lautan 
menuju ke negeri perjanjian. Bangsa Yared mengikuti petunjuknya dan membangun 
kapal-kapal tersebut. 
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Bacaan tulisan suci 

Kegiatan 
menggambar 

Pembahasan 
tulisan suci 

Cerita tulisan suci 
dan benda-benda 

Juruselamat mengatakan kepada saudara laki-laki Yared bahwa kapal-kapal tersebut 
kadang kala akan berada di bawah air, maka kapal-kapal itu harus dibangun sampai 
air tidak dapat masuk ke dalamnya. 

Bantulah anak-anak yang dapat membaca mencari Eter 2:17 dalam Kitab Mormon 
mereka. Bacalah ayat 17 bersama-sama, yang menggambarkan tentang kapal-kapal 
bangsa Yared. 

Mintalah anak-anak mengatupkan kedua tangan mereka yang dilengkungkan seperti 
kapal, dan miringkanlah kian kemari untuk menunjukkan bagaimana kapal-kapal itu 
dapat berguling ke satu sisi seperti piring-piring yang ditangkupkan dengan erat. 

Bagikan pensil atau krayon serta kertas kepada anak-anak. Suruhlah kepada anak-
anak menggambarkan bagaimana menurut bentuk kapal-kapal itu berdasarkan 
penjelasan tulisan suci yang baru saja anda baca. Baca lagi bila diperlukan 
sementara anak-anak menggambar. 

Biarkan anak-anak menunjukkan gambar mereka di kelas, kemudian kumpulkan 
gambar mereka dan Kitab Mormon. Katakan kepada mereka bahwa anda akan 
mengembalikan gambar mereka pada akhir kelas. Jelaskan bahwa kita tidak tahu 
secara persis bagaimana bentuk kapal-kapal tersebut. 

Saudara laki-laki Yared Melihat Yesus Kristus 

Jelaskan bahwa karena rapatnya kapal, maka tidak ada sinar sedikitpun, maupun 
udara segar bagi orang-orang maupun binatang-binatang yang ada dalam kapal. 
Orang-orang itu bertanya-tanya bagaimana mereka dapat melihat atau bernapas 
sementara menyeberangi lautan. Yesus Kristus memerintahkan mereka untuk 
membuat lubang di atas dan di bawah setiap kapal. Lubang-lubang ini dapat ditutup. 
Lalu, apabila kapal-kapal itu ada di atas air, bangsa Yared dapat membuka lubang 
atas agar udara segar masuk. Apabila air mulai masuk mereka dapat menutup lubang 
itu kembali. 

Saudara laki-laki Yared tahu bahwa mereka masih butuh terang dalam kapal. Dia 
berdoa dan bertanya apa yang dapat mereka lakukan untuk mendapatkan terang. 

Bacalah Eter 2:23 dengan keras dan jelaskan apa yang dikatakan Yesus Kristus 
kepada saudara laki-laki Yared. Jelaskan bahwa Yesus tidak memberikan jawaban 
kepada saudara laki-laki Yared melainkan bertanya bantuan apa yang dibutuhkannya. 

• Jalan keluar apakah yang mungkin anda pikirkan seandainya anda saudara laki-
laki Yared? 

Jelaskan bahwa saudara laki-laki Yared pergi ke gunung dan melelehkan enambelas 
batu yang kecil dan tembus pandang dari sebuah batu besar. 

Arahkan perhatian pada batu-batu (atau batu dari kertas) yang anda simpan. 
Jelaskan bahwa batu-batu yang dibuatnya putih dan tembus pandang seperti gelas. 

Saudara laki-laki Yared membawa batu-batu itu ke puncak gunung dan berdoa. 
Dalam doanya dia berkata bahwa dia tahu apabila Tuhan menyentuh batu-batu itu, 
maka batu-batu itu akan bersinar. Dengan demikian mereka dapat memiliki terang 
dalam kapal-kapal mereka sewaktu mereka menyeberangi lautan. Setelah dia selesai 
berdoa suatu hal yang menakjubkan terjadi. 

Bacaan tulisan suci Bacakan Eter 3:6 kepada kelas (berhentilah seketika setelah kata jari). 

• Apa yang dilakukan Yesus Kristus terhadap batu-batu itu? (Dia menyentuhNya 
dengan jariNya.) 
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Gambar dari cerita 
tulisan suci 

Penyajian pengajar 

Pasal-pasal 
kepercayaan 

Pembahasan 
tulisan suci 

Contoh keadaan 
dan pembahasan 

Tunjukkan gambar 3-55. Saudara laki-laki Yared Melihat Jari Tuhan. 

Ketika saudara laki-laki Yared melihat jari Yesus Kristus menyentuh batu-batu, dia 
begitu kagetnya sehingga terjatuh ke tanah. Ketika Tuhan bertanya kepadanya 
mengapa jatuh, saudara laki-laki Yared berkata bahwa dia tidak tahu kalau Tuhan 
mempunyai jari seperti manusia. Lalu Yesus bertanya kepada saudara laki-laki Yared 
apakah dia percaya semua yang telah Tuhan katakan. Ketika saudara laki-laki Yared 
berkata ya, Tuhan berkata kepadanya karena imannya yang sangat besar maka 
Tuhan akan memperlihatkan diriNya kepadanya. Lalu Yesus memperlihatkan diriNya 
kepada saudara laki-laki Yared dan berkata bahwa belum pernah ada seorang 
manusia yang menunjukkan imannya yang sedemikian rupa seperti yang dimiliki 
saudara laki-laki Yared. 

• Mengapa Yesus Kristus memperlihatkan diriNya kepada saudara laki-laki Yared? 
(Karena saudara laki-laki Yared memiliki iman yang besar.) 

Jelaskan bahwa saudara laki-laki Yared tahu seandainya Yesus menyentuh batu-batu 
itu, maka batu-batu itu akan memberikan terang di dalam ke delapan kapal dan 
memang demikianlah yang terjadi. 

Bangsa Yared juga memiliki iman yang besar kepada Yesus Kristus. Segera bangsa 
Yared menaiki kapal mereka. Karena iman mereka kepadaNya, maka mereka 
dibimbing dengan selamat sampai negeri perjanjian. 

Kita Dapat Beriman Seperti Saudara Laki-laki Yared 

Jelaskan bahwa orang-orang zaman sekarang dapat memiliki iman seperti saudara 
laki-laki Yared. Iman adalah percaya dan yakin kepada Bapa Surgawi dan Yesus 
Kristus. Kita menunjukkan iman kita dengan bersikap patuh dan penuh doa. Kita telah 
dijanjikan bahwa doa kita dapat dijawab apabila kita memohon dengan iman untuk 
sesuatu yang benar (lihat Mosia 4:21). 

Bantulah anak-anak mengulangi pasal-pasal kepercayaan ke empat sedapat mereka. 

Bacakan Ajaran dan Perjanjian 29:6 di kelas. 

Jelaskan bahwa kita membutuhkan iman ketika kita berdoa kepada Bapa Surgawi 
kita. Bapa Surgawi telah berjanji untuk menjawab doa-doa kita apabila kita memohon 
kepadaNya dengan iman. Tidaklah cukup bagi kita hanya mengucapkan doa-doa 
kita. Kita perlu mempercayai bahwa Dia akan menjawab doa-doa kita dengan cara 
yang terbaik bagi kita. 

Bacakan keadaan khayalan berikut ini kepada kelas. Mintalah anak-anak 
menceritakan kepada anda bagaimana si pelaku utama menunjukkan iman dalam 
setiap keadaan. 

1. Bartus kehilangan cincin MYBnya di tempat bermain di sekolahnya. Sahabat 
karibnya Jimi, berkata bahwa kemungkinan untuk menemukan cincin itu kecil 
sekali di tanah yang berbatu-batu dan berpasir. Bartus tahu dia butuh bantuan 
tambahan. Dia ingin menemukan cincinnya. Malam itu dia berdoa dan memohon 
bantuan Bapa Surgawi. Ketika dia selesai berdoa, dia merasa tenteram dan 
merasa bahwa dia akan memperoleh bantuan dari Bapa Surgawi, Yesus Kristus 
dan Roh Kudus untuk menemukan cincinnya. Keesokan harinya dia menemukan 
cincin itu. 

• Apa yang dilakukan Bartus dalam menunjukkan imannya kepada Yesus Kristus? 

• Bagaimana iman Bartus diganjar? 
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2. Sally diminta berceramah di Pratama pada hari Minggu. Dia belum pernah 
berceramah dan dia sangat kuatir. Selama seminggu Sally bekerja keras 
mempersiapkan ceramahnya. Ketika hari Minggu tiba, dia masih gugup dan tidak 
yakin akan ceramahnya. Sebelum berangkat, dia berlutut dekat tempat tidurnya 
dan mohon bantuan Bapa Surgawi untuk menenangkannya. Dia tahu dia telah 
bekerja keras untuk ceramah tersebut dan dia merasa Bapa Surgawi akan 
menolongnya. 

• Apa yang dilakukan Sally dalam menunjukkan imannya? 

• Menurut anda bagaimana imannya diganjar? 

Ingatkan anak-anak bahwa doa mereka dapat dijawab apabila memohon dengan 
iman. Kadang-kadang doa kita, tidak dijawab dengan cara yang kita harapkan. 
Apabila kita beriman kepada Bapa Surgawi dan Yesus Kristus, kita tahu bahwa doa 
kita akan dijawab dengan cara yang terbaik bagi kita. 

Rangkuman 

Permainan Lakukan permainan berikut dengan menggunakan batu atau kertas yang anda 
peragakan selama pelajaran. Mintalah anak-anak bergilir dalam menerka huruf. 
Apabila seorang anak menebak salah satu huruf di batu, baliklah batu itu. Apabila 
seorang anak menebak satu huruf yang dalam permainan itu ada dua (seperti i), 
baliklah keduanya. Teruslah bermain sampai semua kata "Beriman kepada Yesus 
Kristus" tertebak. Bacalah kalimat itu bersama kelas, lalu ajukan pertanyaan berikut. 

• Dengan cara-cara apakah kita dalam menunjukkan iman kita kepada Bapa 
Surgawi dan Yesus Kristus? 

Kesaksian pengajar Akhirilah pelajaran dengan memberikan kesaksian bahwa Bapa Surgawi akan 
mendengar dan menjawab.doa-doa kita apabila kita memohon dengan iman. Anda 
mungkin ingin membagikan pengalaman pribadi tentang doa yang dijawab. Ajaklah 
anak-anak memperkuat iman mereka. 

• Bagaimana saudara laki-laki Yared memperkuat imannya? (Jawaban mungkin 
mencakup: dia berdoa mohon bantuan; dia mendengar Yesus Kristus, dia percaya 
dan mematuhi perintah-perintah yang diberikan). 

Pada akhir Pratama, kembalikan gambar kapal anak-anak supaya dapat dibawa 
pulang. 

Mintalah seorang anak memberikan doa penutup. 

Kegiatan 
Pelengkap Pilihlah dari kegiatan-kegiatan berikut yang terbaik bagi anak-anak anda. Anda dapat 

menggunakannya dalam pelajaran itu sendiri atau sebagai suatu pengulangan atau 
rangkuman. Untuk petunjuk tambahan, lihat "Waktu Kelas" dalam "Bantuan bagi 
pengajar." 

1. Berilah setiap anak salah satu batu yang digunakan dalam pelajaran sebagai 
pengingat bahwa mereka dapat beriman seperti saudara laki-laki Yared. Anda 
dapat meminta setiap anak untuk menulis kata iman pada batu itu. 

2. Mintalah anak-anak mengulang bagian pertama dari Pasal-pasal Kepercayaan ke 
empat. "Kami percaya bahwa asas dan tatacara pertama Injil adalah: satu, Iman 
kepada Tuhan Yesus Kristus." 

3. Berdirilah bersama anak-anak untuk menyanyi atau mengucapkan lirik "Iman" 
dengan gaya. fBuku Nyanyian Anak-anak, him. 58): 
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Iman adalah percaya, surya bersinar trus (angkatlah kedua tangan membentuk 
setengah lingkaran di atas kepala) 
Iman menerangi setiap hari (kedua tangan terbuka perlahan-lahan diturunkan 

sejajar bahu) 
Iman percaya bahwa Tuhan mendengar doaku (telapak tangan diletakkan di 

belakang telinga) 
Iman benih yang kecil (tangan kiri membentuk mangkuk dan tangan kanan seolah-

olah menanam benih) 
Yang berkembang terus (tangan kanan menirukan tanaman tumbuh dari tangan 

kiri) 
Iman menghangatkan jiwaku (letakkan kedua tangan di dada) 
Bila aku patuh (tunjukkah jari telunjuk kanan ke atas) 

4. Tunjukkan sebiji benih kepada anak-anak. Ajukan pertanyaan apakah yang terjadi 
bila benih itu ditanam dan dipelihara. Anda dapat membantu setiap anak 
menanam benih di gelas kertas yang diisi dengan tanah. Ajaklah anak-anak 
memelihara tanaman mereka selama dua minggu mendatang sampai 
berkecambah. 

• Apa yang harus kita lakukan bagi benih ini agar tumbuh? 

Jelaskan bahwa kita beriman bahwa benih tumbuh apabila kita memeliharanya. 
Dengan cara yang sama, kita beriman bahwa Bapa Surgawi akan menjawab doa-
doa kita apabila kita mematuhi perintah-perintahNya dan berdoa dengan iman. 
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10 Yesus Kristus Mengasihi 
Setiap dari Kita 

Tujuan Menolong anak-anak memahami bahwa Yesus Kristus mengasihi dan memberkati 
anak-anak di mana-mana. 

Persiapan 1. Baca dan dan dengan penuh doa pelajarilah Markus 10:13-16 dan 3 Nefi 17. 

2. Persiapkan selebaran untuk setiap anak seperti berikut: 

XYesusX 
/ Kristus \ 
l Mengasihi) 
\ Aku / 

3. Siapkan guntingan kata berikut ini: 

Negeri Belanda 

Fiji 

Meksiko 

4. Bersiaplah untuk menunjukkan tempat-tempat berikut dalam peta dunia: (a) negara 
anda, (£>; Yerusalem, (c) Amerika, (d) Negeri Belanda, (e) Fiji, dan (f) Meksiko. 

5. Bersiaplah untuk mengajarkan lagu "Anak-anak Di Seluruh Dunia" {Buku Nyanyian 
Anak-anak, hal. 8). 

6. Bahan yang diperlukan: 
a. Guntingan gambar anak-anak dengan pakaian tradisional mereka untuk 

melengkapi cerita: anak Belanda (guntingan gambar 3-7), anak perempuan Fiji 
(guntingan gambar 3-8), Dua orang anak Meksiko (guntingan gambar 3-9 dan 
3-10). " 

b. Gambar 3-56, Yesus Kristus dan anak-anak (62467; Perangkat Gambar Tulisan 
Suci 216); gambar 3-57, Yesus memberkati anak-anak bangsa Nefi, dan 
gambar 3-58, Peta Dunia, atau bola dunia jika ada. 

7. Buatlah persiapan yang diperlukan untuk setiap kegiatan pelengkap yang akan 
anda gunakan. 
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Pengembangan 
Pelajaran yang 
Disarankan Mintalah seorang anak memberikan doa pembuka. 

Tindak lanjuti dengan anak-anak jika anda mendorong mereka untuk melakukan 
sesuatu selama minggu lalu. 

Yesus Kristus Mengasihi Semua Anak 

Kegiatan penarik Perlihatkan gambar 3-58, Peta Dunia, dan tunjukkan negara di mana anda tinggal 
perhatian sekarang. Katakan kepada anak-anak bahwa anda ingin mereka belajar tentang 

beberapa negara lain di dunia. (Jika salah satu contoh berikut adalah negara di mana 
anda tinggal sekarang, pilihlah negara lain.) 

Pasanglah guntingan kata "Belanda" dan guntingan gambar 3-7. Tunjukkan negara 
Belanda di peta. Jelaskan bahwa hampir seluruh negeri ini dulu dipenuhi air. Orang-
orang memompa air itu keluar dan membangun tanggul-tanggul untuk menahan air. 
Kincir angin dulu digunakan untuk menjalankan pompa-pompa. Bangsa itu terkenal 
dengan bunga tulip dan beberapa bunga cantik lainnya. Beberapa orang yang 
tinggal di daerah pertanian dan nelayan mengenakan sepatu dari kayu yang disebut 
klompen. Sepatu-sepatu ini berbunyi bila dipakai di atas lantai yang keras atau di 
atas permukaan lainnya, tetapi sepatu itu melindungi kaki dari tanah basah lebih baik 
daripada sepatu kulit. 

Pasanglah guntingan kata "Fiji" dan gambar potongan 3-8. Tunjukkan Fiji di atas peta. 
Jelaskan bahwa anak-anak di negara Fiji hidup di sebuah negeri yang dikelilingi oleh 
lautan. Penduduknya menanam pisang, kelapa, dan tebu. Iklim daerah tropis yang 
hangat sangatlah menyenangkan. Beberapa orang menyebut negeri itu negeri 
matahari terbit yang indah, tetapi bangsa Fiji menyebut tempat mereka pulau bahagia 
karena mereka tampaknya menyukai kepulauan mereka. 

Pasanglah guntingan kata "Meksiko" dan gambar potongan 3-9 dan 3-10. Tunjukkan 
negara Meksiko di dalam peta. Jelaskan bahwa penduduk di Meksiko berbahasa 
Spanyol. Pada zaman dahulu mereka belajar cara menanam jagung, dan jagung 
menjadi makanan pokok mereka. Pada sembilan malam sebelum Hari Natal, teman 
dan tetangga berkumpul bersama dan memerankan Maria dan Yusuf yang sedang 
mengadakan perjalanan ke Betlehem. Setelah itu, anak-anak bermain pinata. Jelaskan 
bahwa pinata adalah sebuah wadah yang terbuat dari tanah liat atau kertas dibentuk 
seperti seekor binatang dan diisi dengan permen, buah, dan mainan. Pinata tersebut 
digantung di atas kepala anak-anak yang ditutup matanya, dan bergiliran mereka 
mencoba memecahkan pinata itu dengan sebuah tongkat. Setelah pinata pecah, 
mereka memperebutkan permen-permen itu dan isi lainnya. 

Jelaskan bahwa anak-anak yang tinggal di negara-negara yang berbeda-beda ini 
dalam beberapa hal adalah sama dan dalam hal yang lain berbeda. Namun apakah 
rupa dan tingkah laku mereka sama bukanlah masalah; Allah Bapa dan Yesus Kristus 
mengasihi mereka sama seperti mereka mengasihi anda. Allah Bapa dan Yesus 
Kristus mengasihi dan memperhatikan semua anak di mana-mana. 

Nyanyian Ajarkan anak-anak menyanyikan lagu "Anak-anak Di seluruh Dunia." Suruhlah mereka 
menyanyi atau mengucapkannya satu atau dua kali. 

Seluruh dunia di malam hari, 
Anak-anak berlutut berdoa, 
Bertrima kasih dalam bahasanya: 
"Trima kasih, Thank-you" dalam bahasanya 
"Gracias," "Malo," "Wir danken dir." 
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Gambar dan cerita 
tulisan suci 

Gambar dan cerita 
tulisan suci 

Guntingan gambar 
dan cerita 

Sluruh dunia dengan suara lembut, 
Ada yang bilang "merci," "Kansha shimasu," Terima kasih Bapa di surga mendengar, 
dan memahaminya; 
Allah Bapa mengenal, memahami, m'reka semua. 

Perlihatkan gambar 3-56, Kristus dan Anak-anak, dan tunjukkan kota Yerusalem di 
peta. Jelaskan bahwa di sinilah Yesus hidup ketika ia dulu tinggal di bumi. Ceritakan 
dengan kalimat anda sendiri kisah Yesus, RasulNya, dan anak-anak kecil yang 
terdapat dalam Markus 10:13-16. Berikan pokok-pokok berikut ini: 

1. Sekelompok besar orang berkumpul mengelilingi Yesus untuk mendengarkan Dia 
mengajar. 

2. Beberapa orang ingin membawa anak-anak mereka kepada Yesus agar la dapat 
memberkati mereka. 

3. Karena Para Rasul sangat kuatir akan kesejahteraan Juruselamat, mereka ingin 
menyuruh pergi anak-anak itu. 

4. Yesus mengatakan kepada para Rasul itu untuk membiarkan anak-anak itu datang. 

5. Yesus mengasihi anak-anak dan memberkati mereka. 

Perlihatkan gambar 3-57, Yesus Memberkati Anak-anak bangsa Nefi, dan tunjukkan 
Amerika di peta. Ceritakan kisah berikut ini dengan kalimat anda sendiri dari 3 Nefi 17; 

Setelah Yesus Kristus disalib dan dibangkitkan dan naik ke surga, la mengunjungi 
bangsa Nefi di negeri Amerika dan mengajarkan mereka banyak hal yang penting. 

Ketika tiba saatnya Yesus akan pergi, orang-orang mulai menangis karena mereka 
sangat mengasihi Dia dan dapat merasakan kasihNya yang besar bagi mereka. 
Mereka ingin Dia tinggal lebih lama lagi. 

Karena iman dan keinginan orang-orang, Juruselamat tinggal lebih lama. 

Kemudian Yesus berkata kepada para ayah dan ibu untuk membawa anak-anak 
mereka kepadaNya. Segera anak-anak kecil itu berkumpul mengelilingi Yesus. 

Satu persatu mereka dipelukNya dan diberkati. Kemudian ia berdoa kepada Bapa 
Surgawi untuk anak-anak itu. 

Setelah itu la berfirman kepada para ayah dan ibu, "Lihatlah anak-anak kecilmu" 
(3 Nefi 17:23). Ketika para orangtua memperhatikan, surga terbuka; para malaikat 
turun, membuat sebuah lingkaran mengelilingi anak-anak, dan kemudian pergi ke 
antara mereka. 

Jelaskan bahwa sama seperti Yesus mengasihi dan memberkati anak-anak di 
Yerusalem dan di Amerika, la mengasihi dan memberkati anak-anak yang tinggal 
pada masa ini di seluruh dunia. 

Yesus Kristus Mengasihi dan Memberkati Kita Dewasa Ini. 

Pasanglah guntingan gambar anak-anak dengan pakaian tradisional mereka. Jelaskan 
bahwa anda ingin mereka mendengarkan kisah mengenai anak-anak dari berbagai 
negara dan mengenai bagaimana mereka diberkati oleh Allah Surgawi dan Yesus. 

Bantulah seorang anak menempelkan guntingan gambar dari anak laki-laki Belanda 
di dekat negara Belanda di peta dunia. Kemudian ceritakan kisah berikut ini: 

John Roothoof berusia sebelas tahun, tinggal di Rotterdam, Belanda, la dulu bahagia 
pergi ke sekolah dan ke gereja, bermain dengan teman-temannya, dan melakukan 
hal-hal yang disukai seorang anak laki-laki. Tanpa peringatan apa-apa, suatu penyakit 
mata menyebabkan dia kehilangan penglihatannya, la tidak dapat lagi pergi ke 

150 



sekolah atau membaca, la bahkan tidak dapat cukup melihat untuk dapat bermain 
bersama teman-teman. Setiap hari dipenuhi dengan kegelapan dan penderitaan. 

"Kabar sampai kepada Orang Suci Zaman Akhir di Belanda bahwa Presiden Joseph 
F. Smith akan datang mengunjungi mereka. John memikirkan hal ini lama sekali, dan 
kemudian ia mengatakan kepada ibunya, ' . . . Jika ibu membawa saya ke pertemuan 
itu supaya ia dapat melihat mata saya, saya percaya saya akan disembuhkan.' 

"Pada akhir pertemuan pada Minggu berikutnya, Presiden Smith pergi ke belakang 
gedung gereja yang kecil itu untuk berbicara dengan orang-orang dan menyalami 
tangan setiap orang di sana. Sister Roothoof membantu John, yang kedua matanya 
diperban, datang bersama orang lain untuk berbicara kepada pemimpin yang mereka 
kasihi. 

"Presiden Smith memegang tangan anak laki-laki buta itu dan dengan kelembutan 
yang luar biasa mengangkat perban itu dan melihat mata John yang sakit itu. Nabi 
memberkati John dan berjanji kepadanya bahwa ia akan melihat kembali. 

"Sesampainya di rumah, ibu John mengambil perban dari matanya agar ia dapat 
membersihkannya seperti yang telah dianjurkan dokter kepadanya. Ketika dia 
melakukan itu, John berseru gembira, 'Oh, Mama, mata saya sudah sembuh. Saya 
dapat melihat dengan baik sekarang—dan jauh, lagi. Dan saya tidak merasa sakit 
lagi!'" (President Smith Took Him by the Hand," Friend, Agt. 1973, hal. 36). 

• Apakah yang terjadi pada John? (Nabi memberkati dia untuk dapat melihat 
kembali, dan Bapa Surgawi menyembuhkan dia.) 

• Bagaimana Bapa Surgawi dan Yesus Kristus memperlihatkan kasih kepada John? 

untingan gambar Bantulah seorang anak menempelkan guntingan gambar anak-anak Meksiko dekat 
an cerita Negara Meksiko pada peta. Perkenalkan kisah ini dengan menjelaskan bahwa nama 

anak-anak itu adalah Miquel dan Tomas dan bahwa ibu mereka mencari nafkah 
dengan mencuci baju orang lain: 

"Pada suatu hari ketika [ibu mereka] pulang dari mengantarkan cucian, dia sedih, la 
telah bekerja keras, tetapi tidak seorangpun yang dapat membayarnya pada hari itu, 
dan ia tidak mempunyai uang untuk membeli roti. la tahu betapa laparnya anak-
anaknya karena mereka belum makan lagi sejak makan sedikit roti malam 
sebelumnya. Miquel, anak yang terbesar, semalam membagi rotinya dengan Maria, 
yang masih lapar tetapi terlalu kecil untuk memahami mengapa tidak ada roti lagi. 
Tomas memperhatikan bahwa Ibu tidak makan dan menawarkan kepadanya sebagian 
rotinya. 

"Miquel dan Tomas ingin membantu. Miquel ingat cerita-cerita yang dituturkan Ibu 
mengenai Yesus [Kristus] ketika la mengajar orang-orang untuk berdoa memohon 
bantuan. Miquel dan Tomas memerlukan bantuan, maka mereka berlutut bersama 
dan berdoa. Setelah berdoa, Miquel dan Tomas pergi ke toko roti dan bertanya 
kepada bapak Alonzo apakah mereka dapat membantu dia. Bapak Alonzo, tanpa 
mengetahui betapa laparnya anak-anak itu, berkata ia tidak mempunyai pekerjaan 
apapun bagi mereka. Mereka terus mencari pekerjaan. Menjelang malam mereka 
mendapatkan uang tapi tidak cukup. 

"Dua anak laki-laki yang kecewa dan lapar itu pulang ke rumah. Sewaktu mereka 
berjalan sepanjang jalan, seseorang lewat mengendarai sepedanya, la menabrak 
gundukan, dan sesuatu terlempar keluar dari keranjangnya. Miquel mengejarnya dan 
memanggilnya untuk berhenti, tetapi orang tersebut terus melaju. Tomas memungut 
bungkusan itu untuk melihat apa yang telah terjatuh. Bungkusan itu berisi sebuah roti 
yang hangat. Mereka segera kembali ke toko roti Bapak Alonzo dan menjelaskan apa 
yang telah terjadi. Bapak Alonzo ingat siapa orang itu dan katanya ia akan 
memberikan tambahan roti kepadanya lain kali bila ia datang ke toko. Kemudian ia 
mengatakan kepada Miquel dan Tomas bahwa ia akan menjual roti yang sedikit rusak 
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itu separuh harga. Miquel dan Tomas cepat-cepat menghitung uangnya; uang itu 
pas. Mereka membeli roti itu dan cepat-cepat pulang. 

"Ibu sangat terkejut melihat roti itu. Anak-anak menjelaskan bagaimana doa mereka 
telah dijawab. Pada malam itu sebuah keluarga yang kelaparan berlutut dan 
berterima kasih [kepada Bapa Surgawi] atas makanan untuk dimakan" (Mengikuti 
Jejaknya: Buku Pedoman Pelajaran untuk anak-anak, Bagian B [1979], hal. 25). 

• Bagaimana Bapa Surgawi dan Yesus Kristus memberkati Miquel dan Tomas? 
(Dengan menjawab doa mereka.) 

Penyajian pengajar Jelaskan kepada anak-anak bahwa Bapa Surgawi dan Yesus Kristus memberkati 
anak-anak di mana pun mereka tinggal di dunia ini. Gereja Yesus Kristus dari Orang-
orang Suci Zaman Akhir yang benar sama di seluruh dunia. Jelaskan bahwa anak-
anak di Gereja mempunyai kesempatan untuk menghadiri Pratama, di mana mereka 
menyanyikan lagu yang sama, dan mendengarkan pelajaran yang sama di seluruh 
dunia. Di seluruh dunia, anak-anak sebaya seperti anak-anak dalam kelas anda 
memakai cincin MYB untuk membantu mereka mengingat untuk memilih yang benar. 
Anak-anak di Gereja dibaptis ketika mereka berusia delapan tahun di manapun 
mereka tinggal. Mereka dapat dibaptis di sebuah kolam dalam sebuah ruang 
pertemuan Gereja, dalam sebuah danau yang dingin, di laut, atau di sebuah sungai 
atau empang. Tetapi pembaptisan mereka selalu dengan pencelupan dan selalu 
dilakukan oleh seseorang yang memiliki imamat. 

Tulisan suci dan 
kesaksian pengajar 

Nyanyian 

Selebaran 

Rangkuman 

Bacalah kepada anak-anak 2 Nefi 26:33, di mulai dari kata "la mengundang mereka 
semua untuk datang kepadaNya." Kemudian suruhlah anak-anak secara bergilir 
menceritakan bagaimana mereka dapat mengetahui bahwa Yesus mengasihi mereka. 

Berikan kesaksian bahwa Bapa Surgawi mengasihi semua anak, tidak masalah 
siapakah mereka, atau di mana mereka tinggal, atau jenis rumah yang mereka 
tinggali, atau apa warna rambut, mata, atau kulit mereka. Bapa Surgawi ingin kita 
semua bahagia dan kembali untuk hidup bersamaNya lagi. 

Mintalah anak-anak menyanyikan atau mengucapkan kata-kata "Anak-anak di Seluruh 
Dunia." 
Mintalah seorang anak memanjatkan doa penutup. 

Berikan selebaran "Yesus Kristus Mengasihi Saya" kepada anak-anak sewaktu 
mereka meninggalkan kelas. Ajaklah anak-anak untuk menceritakan kepada keluarga 
mereka apa yang telah mereka pelajari mengenai Yesus yang mengasihi anak-anak di 
seluruh dunia. 

Kegiatan 
Pelengkap Pilihlah dari kegiatan-kegiatan berikut yang terbaik bagi anak-anak anda. Anda dapat 

menggunakannya dalam pelajaran itu sendiri atau sebagai suatu pengulangan atau 
rangkuman. Untuk petunjuk tambahan, lihat "Waktu Kelas" dalam "Bantuan untuk 
Pengajar." 
1. Bawalah sebuah botol minuman kosong. Suruhlah anak-anak duduk di lantai 

dengan membentuk sebuah lingkaran. Katakan kepada mereka bahwa setelah 
anda memutar botol ini, botol itu akan berhenti dan menunjuk salah satu dari 
mereka. Anak itu harus menyebut sesuatu yang menunjukkan bahwa Yesus 
mengasihi dia. Lalu anak itu akan memutar botol itu. Cobalah memberi giliran 
kepada setiap anak dengan meminta supaya mereka yang telah mendapat 
gilirannya mundur sedikit dari lingkaran kecil itu. 
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2. Ajarkan anak-anak sajak dan gerakan-gerakan berikut ini: 

Yesus Mengasihi Anak-anak Kecil 

Beberapa anak berlari di jalan yang berdebu (berlari di tempat) 
Bergegas dengan kaki yang kecil dan lugu (tunjuklah kaki) 
Melalui orang banyak untuk mendapatkan tempat (mendorong dengan siku 

seakan-akan berjalan melalui banyak orang) 
Dekat kepada Yesus, agar wajahNya terlihat (berdiri berjinjit dan melihat-lihat) 
Beberapa orang besar berkata, "suruh mereka pergi" (doronglah tangan dari 

dada) 
"la terlalu sibuk untuk anak-anak pada hari ini" (kerutkan dahi dan gelengkan 

kepala) 
Tetapi Yesus berkata, "Biarlah mereka datang kepadaKu." (memberi isyarat 

dengan tangan) 
"Merekalah yang empunya kerajaan Bapa dan mereka dikasihi olehNya dan juga 

olehKu" (peluk diri sendiri) 

3. Dengan anak-anak yang lebih besar, anda dapat membahas asas-asas berikut ini 
yang menunjukkan kasih Yesus Kristus kepada kita. Tekankan bahwa berkat-
berkat ini tersedia bagi kita semua tanpa memandang di mana kita tinggal. 

• Yesus Kristus memberi kita perintah-perintah untuk membimbing kita. 

• Kita memiliki nabi untuk memimpin kita. 

• Kita dapat bertobat karena Yesus Kristus menebus dosa-dosa kita. 

• Kita dapat menerima berkat-berkat imamat. 

4. Biarkan anak-anak menggambar dan mewarnai gambar dari sesuatu yang 
menunjukkan bahwa Yesus Kristus mengasihi mereka (seperti sebuah keluarga, 
pohon, bunga, atau binatang) 

5. Anjurkan anak-anak untuk melakukan suatu tindakan yang baik untuk seseorang 
selama minggu mendatang dan bersiap untuk menceritakannya kepada kelas. Jika 
mungkin, anda dapat mengingatkan mereka selama minggu itu. 
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Yesus Kristus Ingin 
Kita Mengasihi Setiap Orang 

Tujuan Membantu anak-anak memahami bahwa mereka dapat menunjukkan kasih dengan 
menolong orang lain memahami nilai kekal mereka bagi Bapa Surgawi dan Yesus 
Kristus. 

Persiapan 1. Dengan penuh doa pelajarilah Yohanes 13:34 dan 3 Nefi 17:18-25. 

2. Bersiaplah menolong anak-anak menyanyikan lagu "Saling Mengasihi" (Buku 
Nyanyian Anak-anak, hal. 74; kata-katanya terdapat di belakang buku pedoman 
ini) dan "Tatkala Kubaca Cerita Indah" (Buku Nyanyian Anak-anak, hal. 39). 

3. Bahan yang diperlukan: 
a. Alkitab dan Kitab Mormon. 
b. Kapur, papan tulis, dan penghapus 
c. Gambar 3-57, Yesus Memberkati Anak-anak bangsa Nefi. 

4. Buatlah persiapan yang diperlukan untuk setiap kegiatan pelengkap yang akan 
anda gunakan. 

Pengembangan 
Pelajaran yang 
Disarankan 

Kegiatan penarik 
perhatian 

Pembahasan 
tulisan suci 

Nyanyian 

Pembahasan 
papan tulis 

Mintalah seorang anak untuk memberikan doa pembuka. 

Yesus Kristus Ingin Kita mengasihi Setiap Orang 

Mintalah anak-anak untuk menceritakan apa yang telah mereka lakukan baru-baru ini 
untuk menunjukkan kebaikan kepada seseorang (lihat pelajaran 30, kegiatan 
pelengkap 5). 

• Bagaimana perasaan anda ketika anda berbuat baik kepada orang lain? 

• Bapa Surgawi dan Yesus Kristus memerintahkan kita untuk memperlakukan orang 
lain bagaimana? 

Angkatlah sebuah Alkitab dan sebuah Kitab Mormon. Jelaskan bahwa tulisan suci 
mengajarkan kita bagaimana kita harus memperlakukan orang lain. 

Bacalah dengan keras Yohanes 13:34. 

• Apa yang dikatakan ayat suci ini agar kita lakukan? (Saling mengasihi.) 

Tekankan bahwa sangatlah penting agar kita belajar saling mengasihi sehingga 
perintah ini diulang banyak kali dalam tulisan suci. Bapa Surgawi ingin kita mengasihi 
setiap orang dari anak-anakNya, seperti la ingin kita mengasihi setiap anggota dalam 
keluarga kita. 

Nyanyikan atau ucapkan lirik dari "Saling Mengasihi." Tekankan bahwa Yesus Kristus 
ingin kita mengasihi orang lain. 

Tuliskan kata kasih di papan tulis. 

• Dengan cara bagaimanakah Yesus Kristus menunjukkan kasihNya kepada orang 
lain? (Anda dapat menulis jawaban anak-anak di atas papan tulis.) 
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• Dengan cara bagaimanakah kita dapat menunjukkan kasih kepada orang lain 
melalui mengikuti contoh Yesus dan melakukan apa yang la ajarkan kepada kita ? 
(Anda juga dapat menulis jawaban-jawaban tersebut di papan tulis di samping 
daftar jawaban sebelumnya.) 

Tulisan Suci Dapat Menolong Kita Memahami Betapa Besarnya Nilai Diri Kita 
Bagi Yesus Kristus 

Gambar, tulisan suci, Jelaskan bahwa ketika Yesus Kristus mengunjungi bangsa Nefi di Amerika, mereka 
dan pembahasan sangat gembira dan merasa mendapat kehormatan berada bersamaNya. Mereka 

suka berada di dekatNya dan mendengar ajaran-ajaranNya. 

Perlihatkan gambar 3-57, Yesus Memberkati Anak-anak bangsa Nefi. 

Jelaskan bahwa 3 Nefi menceritakan mengenai kunjungan Juruselamat kepada 
bangsa Nefi. Baca 3 Nefi 17:21, dimulai dengan "dan diambilNya." 

Mengaculah pada gambar dan tanyakan— 

• Menurut pendapat anda bagaimana perasaan anak perempuan yang terdapat 
dalam gambar ini? 

Mintalah anak-anak membayangkan bahwa mereka sedang berada dalam kelompok 
anak-anak bersama Yesus Kristus 

• Bagaimana perasaan anda jika Yesus meletakkan tanganNya ke atas kepala 
anda? 

Nyanyian Mintalah anak-anak menyanyikan atau mengucapkan lirik dari kedua bait dari "Tatkala 
Kubaca Cerita Indah." 

Tatkala kubaca cerita indah, 
waktu Yesus ada di dunia, 
DipanggilNya anak-anak kepadaNya, 
Aku pun ingin besertaNya. 

Kuingin Tuhan membelai rambutku, 
Dan tanganNya memeluk aku, 
Kupandang wajah ramah saat berseru, 
Biar anak datang padaKu. 

Kita Dapat Menolong Orang Lain Merasakan Nilai Diri Mereka bagi Bapa Surgawi 
dan Yesus Kristus 

Cerita Suruhlah anak-anak mendengarkan kisah berikut ini untuk memahami bagaimana 
Lenny menolong Mark merasa dikasihi: 

"Lenny baru saja menghabiskan makan siangnya . . . ketika Rich dan Jerry datang 
berlari melalui pintu belakang. 

'"Mari kita pergi' desak Rich . . . . 

'"Tetapi,' kata Lenny dengan heran, melihat peralatan bisbol yang dibawa teman-
temannya, 'Saya kira kita akan meluangkan waktu sore ini bersama Mark.' 

'"Itu terjadi sebelum kami memikirkan pertandingan ini. Hari ini terlalu menyenangkan 
untuk dilalui bersama orang yang tak bisa keluar rumah! 

"Lenny merasa ragu-ragu ketika ia meletakkan piring dan gelasnya dalam bak cuci piring. 

"Teman mereka, Mark Wilson, baru saja pulang dari rumah sakit. Beberapa bulan 
yang lalu dia [sakit keras]. Dokter memastikan bahwa Mark akan dapat berjalan dan 
bermain kembali tetapi katanya itu butuh waktu. Sebelum menderita sakit, Mark telah 
[bermain] dalam tim . . . mereka." 
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Jelaskan bahwa Lenny harus mengambil sebuah keputusan. Kemudian teruskan kisah ini: 

"'Ayo, Lenny! mari kita pergi! desak Rich. Tetapi Lenny menggelengkan kepalanya. 

"'Saya telah berjanji kepada ibu Mark bahwa saya akan mampir, katanya kepada 
mereka. "Kalian pergilah jika mau." 

"Tetapi Lenny,' protes mereka, 'kamu [pemain] terbaik yang kita miliki.' 

'"Maaf,' kata Lenny dengan tegas. 

"Rich mendengus dengan jengkel. 

"'Saya tidak pernah mengira bahwa kamu akan mengecewakan tim! . . .' 

"Setelah anak-anak laki-laki itu [pergi] dari rumah, Lenny menyerukan salam 
perpisahan kepada ibunya yang berada di atas untuk menidurkan bayinya. 

"Tak lama kemudian Lenny sedang berjalan perlahan menuju rumah Mark. . . .Lenny 
benar-benar ingin bermain . . ., dan ia tidak merasa senang mengecewakan tim, 
tetapi ia merasa kasihan kepada Mark. Hari-hari yang panjang di rumah sakit tidaklah 
menyenangkan baginya. 

'"Di mana Rich dan Jerry?' tanya Ibu Mark ketika ia mengundang Lenny masuk. 

"'Mereka tidak dapat datang,' [kata] Lenny. 

"'Ibu Mark menghela napas dan Lenny dapat melihat tanda keletihan pada mata 
cantik ibu itu. Penyakit Mark telah menyusahkan orangtuanya juga. Kemudian ia 
tersenyum ketika mengatakan, 'Tetapi saya senang kamu berada di sini, Lenny. Mark 
sedang menunggu.' 

"Lenny memperhatikan bahwa Mark masih pucat dan sedikit sedih, la mengenakan 
alat bantu besi pada salah satu kakinya, tetapi dengan usaha yang besar ia dapat 
berjalan menjumpai Lenny. 

"Nyonya Wilson meninggalkan kedua anak itu sendiri dan mereka duduk di ruang 
tamu berbincang-bincang. Setelah beberapa menit Mark menjadi diam dan Lenny 
memperhatikan bahwa ia sedang melihat ke luar jendela menatap sore hari di musim 
semi itu. 

"'Kata ayah suatu saat saya akan dapat bermain kembali,' katanya dengan penuh 
harap. "Saya sungguh berharap itu akan segera terjadi,' 

"Tiba-tiba Lenny mempunyai gagasan. 

"'Saya segera kembali," ia meyakinkan Mark dengan semangat, cepat-cepat pergi ke 
dapur untuk menemui ibu Mark. 

"'Hal yang terbaik di samping bermain dalam sebuah pertandingan adalah 
menontonnya,' Lenny menjelaskan setelah menyampaikan rencananya kepada ibu 
Mark. 

"'Saya rasa itu akan berhasil, Lenny,' katanya. Saya pikir hal itu akan sangat baik bagi 
Mark. 

"Lenny dapat merasakan kegembiraannya juga. la tahu bahwa jarak empat blok ke 
lapangan terlalu jauh bagi Mark untuk berjalan, maka ia pergi ke garasi dan 
mengeluarkan kereta dorong . . . Mark. 

"Beberapa menit kemudian Lenny mendorong Mark menuju lapangan. Beberapa 
anak-anak menatap keheranan ketika mereka tiba, tetapi segera mereka datang 
menghampiri untuk menyapa Mark. 

"'Kamu [main]? salah seorang bertanya kepada Lenny. 

'"Pasti . . .! sahut Mark. 
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"Rich maju dengan sedikit malu-malu dan Jerry muncul di belakangnya. 

"Saya sedang tidak bermain sekarang, Lenny,' Jerry menawarkan, "Saya akan 
menemani Mark.' 

"Sejak itu Mark tidak pernah sendiri lagi dan Lenny tahu bahwa Jerry dan Rich 
menyesali tindakan mereka. 

"Pertandingan itu menyenangkan dan setelah selesai Jerry dan Rich bergantian 
[mendorong] Mark pulang ke rumah sedangkan Lenny berjalan di samping kereta" 
(Eva Gregory de Primenta, "Bad-Weather Friends." Friend, Apr. 1975, hal. 8-10) 

• Bagaimana Lenny membantu Mark merasa dikasihi dan diinginkan? 

• Bagaimana anak-anak laki-laki lainnya memperlakukan Markus ketika mereka 
sampai di tempat pertandingan itu? 

Cerita Mintalah anak-anak mendengarkan cerita berikut ini: 

Elen dan keluarganya baru saja pindah ke cabang ini dari sebuah negara lain. Ketika 
Elen datang ke Pratama, anak-anak di kelas menertawakan cara dia berpakaian dan 
berbicara, la merasa sedih dan merasa sangat tidak diterima. 

Pelajaran Pratama dari Brother Harman mengenai bagaimana Yesus Kristus 
memperlakukan setiap orang dan membuat setiap orang merasa dikasihi dan 
dihargai. Karen, salah seorang teman kelas Elen, merasa bersalah tentang cara dia 
dan teman lainnya memperlakukan Elen. 

• Apa yang dapat Karen lakukan untuk membuat Elen merasa dikasihi? 

Karen memutuskan untuk mencari tahu mengenai bakat-bakat dan minat-minat Elen. 
la berbicara kepada Elen dan mendapat tahu bahwa Elen sangat pandai dalam 
matematika. Karena Karen memiliki masalah dalam matematika, ia meminta Elen agar 
bersedia belajar bersama, la akan menolong Elen dengan pelajaran bahasanya dan 
Elen akan menolong dia dengan matematika. Sewaktu mereka belajar bersama, 
mereka mendapatkan bahwa mereka suka melakukan hal-hal yang sama; mereka 
menjadi teman yang baik. 

Pembahasan • Bagaimana Karen menolong Elen merasa diinginkan? 

Tekankan bahwa seringkali tidaklah dibutuhkan usaha yang besar untuk menolong 
orang lain merasa baik akan diri mereka. Kita dapat melakukannya dengan memberi 
perhatian kepada mereka dan menunjukkan bahwa mereka adalah berharga bagi 
orang lain. 

Contoh keadaan Jelaskan contoh-contoh keadaan berikut, dan mintalah anak-anak membahasnya. 
Anda dapat meminta anak-anak memerankan setiap keadaan dan kemudian meminta 
mereka membagikan perasaan mereka kepada kelas. 

1. Anda sedang membangun sebuah kandang burung di halaman belakang rumah 
anda bersama teman-teman anda. Adik anda datang dan bertanya apakah boleh 
membantu. 

• Apa yang dapat anda lakukan untuk membuat Adik anda merasa senang akan 
dirinya? (Membiarkan dia menolong dengan memberikan paku dan memegang 
papannya.) 

• Bagaimana perasaan anda apabila anda adalah si adik dan kakak laki-laki 
anda membiarkan anda menolongnya membangun sebuah kandang burung? 

2. Kelas Pratama anda sedang merencanakan sebuah proyek pelayanan. Setiap 
orang memberikan gagasannya kecuali Holy. Dia seorang yang pemalu dan tidak 
banyak bicara. Tiba-tiba Holy mulai berbicara, tetapi dia dipotong oleh seseorang 
sehingga tidak dapat menyelesaikan apa yang akan dikatakannya. 
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• Apa yang dapat anda lakukan untuk menunjukkan bahwa anda peduli terhadap 
Holy dan ingin membuat dia merasa penting? 

• Apa yang anda rasakan jika anda Holy dan seseorang menunjukkan kepada 
anda bahwa mereka memperhatikan apa yang anda katakan? 

3. Anda sedang bermain di lapangan sekolah dan anda mendengar beberapa anak 
mengatakan kepada seorang anak untuk tidak bermain dengan mereka. Mereka 
bersikap jahat terhadap anak itu. 

• Apa yang dapat anda lakukan untuk menunjukkan kepada anak itu bahwa dia 
penting? 

• Bagaimana perasaan anda apabila seseorang mengajak anda bermain 
sedangkan anak yang lain tidak mengijinkan anda bermain? 

4. Ada seorang anak perempuan baru di kelas Pratama anda, dan beberapa anak 
perempuan lainnya mengejek dia karena ia mengenakan baju yang berbeda 
dengan anggota kelas lainnya. 

• Apa yang anda lakukan untuk membuat anak baru itu merasa diinginkan dan 
diterima? 

• Bagaimana perasaan anda jika anda seorang anggota baru Gereja dan 
seseorang meluangkan waktu berbicara kepada anda dan membuat anda 
merasa diterima? 

Katakan kepada anak-anak bahwa kita semua mempunyai banyak kesempatan setiap 
hari untuk menunjukkan kepada orang lain betapa pentingnya mereka bagi kita. 

Rangkuman 

Pengalaman pribadi Anda dapat menceritakan mengenai suatu saat ketika seseorang mendengarkan atau 
dan kesaksian memberi perhatian kepada anda dan membuat anda merasa senang. Contohnya, 

anda dapat menceritakan ketika seorang anak dalam kelas anda melambaikan tangan 
dan tersenyum kepada anda di toko atau di jalan raya dan betapa hal itu membuat 
anda merasa senang. 

Berikan kesaksian bahwa Bapa Surgawi dan Yesus Kristus mengasihi kita masing-
masing. Kita berharga bagi mereka. Segala sesuatu yang mereka lakukan bagi kita 
adalah untuk menolong kita. Mereka ingin kita semua kembali kepadaNya untuk 
tinggal bersamaNya selamanya. Kita dapat menolong mereka dengan mengasihi 
orang lain dan menolong orang-orang di sekitar kita merasakan nilai diri yang mereka 
miliki bagi kita dan bagi Bapa Surgawi dan Yesus Kristus. 

Mintalah anak-anak untuk membagikan pengalamannya ketika seseorang membuat 
mereka merasa baik akan diri mereka atau ketika mereka membuat seseorang 
merasa dikasihi dan dihargai. 

Pasal kepercayaan Katakan kepada anak-anak bahwa sebagai anggota Gereja, kita percaya harus 
berbuat baik kepada semua orang. Jelaskan bahwa ini adalah bagian dari pasal 
kepercayaan ketigabelas. 

Mintalah anak-anak mengulangi bersama anda ungkapan berikut ini: "Kami percaya 
bahwa kami harus . . . berbuat baik kepada semua orang." 

Mintalah anak-anak mencoba melakukannya selama minggu ini untuk menolong 
seseorang merasa dikasihi dan merasa senang akan diri mereka. 

Mintalah seorang anak memberikan doa penutup. 
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Pelajaran 23 

Kegiatan 
pelengkap Pilihlah dari kegiatan-kegiatan berikut yang terbaik bagi anak-anak anda. Anda dapat 

menggunakannya dalam pelajaran itu sendiri atau sebagai suatu pengulangan atau 
rangkuman. Untuk petunjuk tambahan, lihat "Waktu Kelas" dalam "Bantuan untuk 
Pengajar." 

1. Suruhlah seorang anak duduk di kursi di tengah-tengah ruangan dan berperan 
sebagai seorang pangeran atau putri raja yang duduk di tahta. Pangeran atau 
putri raja itu tidak diperbolehkan berbicara, sementara anak-anak lain mengatakan 
segala hal yang bersifat positif tentang dia. Mereka dapat mengatakan hal-hal 
seperti, "Dia mempunyai senyuman yang manis"; "Saya menyukai warna 
rambutnya"; "Dia bersikap hikmat di kelas"; "la berbagi krayon dengan saya," 
Mahkotai pangeran atau putri raja itu dengan sebuah mahkota yang sederhana. 
Berilah setiap orang giliran untuk menjadi pangeran atau putri raja. 

2. Jelaskan bahwa menjadi seorang pendengar yang baik dapat menolong orang lain 
memahami bahwa mereka berharga. Ketika orang lain berbicara, anak-anak 
hendaknya mendengarkan dengan cermat dan jangan memotong pembicaraan. 
Mintalah anak-anak mendengarkan dengan cermat kisah berikut ini dan 
mengangkat tangan mereka apabila anda mengatakan sesuatu yang mungkin 
tidak akan terjadi. 

Marcia bangun lima menit sebelum saat pergi ke gereja. Jika dia tidak bergegas, 
dia akan tampak seperti bangun tidur. Dia cepat-cepat lari ke kamar mandi dan 
mencuci muka dengan kacang hijau. Ketika ia berlari ke kamar tidurnya, dia 
tersandung buaya peliharaannya. "Marcia, kita akan berangkat dua menit lagi," 
teriak bonekanya dengan keras. Marcia cepat-cepat memakai bajunya, 
mengenakan sikat rambutnya yang terbaik, dan lari keluar pintu. 

Berterima kasihlah kepada anak-anak karena mau mendengarkan cerita dengan 
teliti dan tidak memotong. Kemudian baca kembali cerita itu dan mintalah anak-
anak menyisipkan kata yang tepat menggantikan yang tidak tepat. 

3. Buatlah sebuah rangkaian boneka kertas {lihat gambar) untuk setiap anak. 
Mintalah mereka mewarnai boneka itu agar tampak seperti anggota kelas atau 
anggota keluarga. Bicarakan bagaimana mereka dapat membantu setiap anak 
merasa dikasihi. (Mereka dapat saling mengatakan hal-hal yang baik, mengajak 
anak lain ketika mereka sedang bermain, menjadi pendengar yang baik, dan 
membantu setiap orang jika ada masalah.) 

4. Buatlah sebuah daftar di satu sisi papan tulis yang berjudul "Bagaimana Yesus 
Kristus Memperlihatkan Kasih Kepada Kita." Kemudian sebuah daftar di 
sebelahnya berjudul "Bagaimana Kita Dapat Menunjukkan Kasih Kepada Orang 
Lain." Buatlah kedua daftar ini dari jawaban anak-anak atas pertanyaan yang 
diajukan kepada mereka dari awal pelajaran ini. Anda dapat juga melemparkan 
sebuah mainan empuk secara bergantian kepada setiap anak, memintanya untuk 
menyarankan suatu jawaban bagi salah satu daftar itu sebelum dia melemparkan 
mainan itu kembali kepada anda. 
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Pelajaran 10 Mengingat Yesus Kristus 
Ketika Kita Mengambil Sakramen 

Tujuan Menolong anak-anak selalu mengingat Yesus Kristus dan perjanjian pembaptisan 
sewaktu mereka mengambil sakramen 

Persiapan 1. Pelajari 3 Nefi 18:1-11; 20:1-9; dan Matius 26:17-30. 

2. Persiapkan sebuah kantong yang diisi beberapa jenis barang kecil. 

3. Ulangi sejarah Yesus dan anak-anak bangsa Nefi dari pelajaran 30 yang berjudul 
"Yesus Mengasihi Semua Anak." 

4. Bersiaplah menolong anak-anak menyanyikan atau mengucapkan lirik dari lagu 
Kurasakan Kasih Juruselamat" (Buku Nyanyian Anak-anak, hal. 46); kata-katanya 
terdapat di belakang buku pedoman ini. 

5. Bahan yang diperlukan: 
a. Kitab Mormon dan Ajaran dan Perjanjian. 
b. Gambar 3-57, Yesus Memberkati Anak-anak Bangsa Nefi; gambar 3-22, 

Perjamuan Terakhir (62174, Perangkat Gambar Tulisan Suci 225); gambar 3-1, 
Yohanes Pembaptis Membaptis Yesus (62133, Perangkat Gambar Tulisan Suci 
208); gambar 3-51, Kotbah di Bukit (62166, Perangkat Gambar Tulisan Suci 
212); gambar 3-56, Kristus dan anak-anak (62467, Perangkat Gambar Tulisan 
Suci 216); gambar 3-10, Penglihatan Pertama (62470, Perangkat Gambar 
Tulisan Suci 403); dan gambar 3-59, Mengedarkan Sakramen (62021) 

c. Jika mungkin, sebuah nampan sakramen untuk roti dan air. 

6. Buatlah persiapan yang diperlukan untuk setiap kegiatan pelengkap yang akan 
anda gunakan. 

Pengembangan 
Pelajaran yang 
Disarankan 

Kegiatan penarik 
perhatian 

Gambar dan 
pembahasan 

Sakramen Dapat Menolong Kita Mengingat Yesus Kristus 

Mintalah seorang anak untuk memberikan doa pembuka. 

Tindak lanjuti dengan anak-anak jika anda mendorong mereka untuk melakukan 
sesuatu selama minggu lalu. 

Keluarkan benda-benda yang kecil, satu per satu, dari kantong yang anda siapkan. 
Secara singkat bahaslah setiap benda itu. Ketika anda selesai, suruhlah anak-anak 
memberitahu anda benda apakah yang anda ambil pertama kali, kedua, ketiga, dan 
seterusnya. 

Jelaskan kepada anak-anak bahwa kegiatan ini menolong mereka memahami 
seberapa baik mereka dapat mengingat. 

Perlihatkan gambar 3-57, Yesus Memberkati Anak-anak Bangsa Nefi. Mintalah anak-
anak menceritakan apa yang mereka ingat mengenai kejadian ini. Berilah pujian 
mengenai apa yang berhasil mereka katakan. 

Jelaskan bahwa ketika Yesus Kristus bersama-sama para RasulNya di Yerusalem, la 
telah mengutus Petrus dan Yohanes untuk mempersiapkan sebuah perjamuan khusus 
bagi Dia dan Kedua belas Rasul (lihat Matius 26:17-30). 
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Perlihatkan gambar 3-22, Perjamuan Terakhir. 

Jelaskan bahwa Yesus Kristus mengatakan kepada para RasulNya bahwa ini akan 
merupakan kesempatan terakhir bagiNya makan bersama mereka, la tahu bahwa la 
akan segera mati. Setelah makan malam selesai, Yesus melakukan sesuatu yang 
belum pernah dilakukan sebelumnya di bumi. la memberkati dan membagikan 
sakramen, la memecah-mecah roti dan mengatakan kepada para RasulNya bahwa 
saat mereka makan roti ini—mereka hendaknya mengingat tubuhNya yang remuk, la 
memberi mereka anggur dan mengatakan kepada mereka agar ingat darahNya yang 
akan tercurah ke tanah bagi mereka, la mengatakan kepada mereka agar ingat 
bahwa la telah memberikan nyawaNya agar kita dapat hidup selamanya. 

Cerita tulisan suci Jelaskan bahwa ketika Yesus mengunjungi bangsa Nefi, la juga memberikan 
Sakramen kepada mereka (lihat 3 Nefi 18:1-11). Seperti yang la lakukan di 
Yerusalem, Yesus mengirim dua belas murid untuk mengambil roti dan anggur. 
(Jelaskan bahwa kita menggunakan air pengganti anggur untuk sakramen pada 
zaman sekarang.) Sementara para murid pergi, Yesus menyuruh orang-orang untuk 
berkumpul di sekeliling Dia di tanah. 

Ketika para murid kembali dengan roti dan anggur, Yesus Kristus memecah-
mecahkan roti dan memberkatinya, la memberikan potong roti kepada setiap murid 
untuk dimakan. Kemudian Yesus memerintahkan para murid mengedarkan roti itu 
kepada orang-orang. Ketika telah selesai, Yesus memberkati dan mengedarkan 
anggur kepada para muridnya dan kemudian mereka membagikan anggur itu kepada 
orang-orang, la menjelaskan bahwa ia akan memberi mereka kuasa untuk memberkati 
dan mengedarkan sakramen untuk semua anggota GerejaNya. 

Sekali lagi, setelah setiap orang mengambil sakramen, Yesus Kristus menjelaskan 
tujuan sakramen itu seperti yang dilakukanNya bagi para RasulNya di Yerusalem. 

Bacaan tulisan suci Bacakan dengan keras bagi anak-anak 3 Nefi 18:7 dalam Kitab Mormon. Ceritakan 
dan pembahasan kepada mereka bahwa inilah yang Yesus katakan ketika la memberikan sakramen 

kepada bangsa Nefi. Tekankan bahwa mengambil sakramen menunjukkan kepada 
Bapa Surgawi bahwa kita akan mengingat Yesus Kristus. 

• Menurut anda bagaimanakah perasaan bangsa Nefi terhadap Yesus Kristus ketika 
mereka mengambil sakramen? 

Pembahasan Perlihatkan gambar 3-59, Mengedarkan Sakramen, 
dengan benda 

Bahaslah bersama anak-anak apa yang terjadi selama kebaktian sakramen. Gunakan 
pertanyaan untuk mengutarakan gagasan-gagasan berikut ini: 

1. Kita biasanya menyanyikan lagu sakramen. 

2. Pemegang Imamat (biasanya para imam) memecahkan roti. Perlihatkan kepada 
anak-anak sebuah baki roti sakramen. 

3. Seorang pemegang Imamat (biasanya seorang imam) berlutut dan mengucapkan 
doa sakramen untuk roti. (Anda dapat membaca kata-kata doa sakramen yang 
terdapat dalam Moroni 4 dan 5 dan dalam Ajaran dan Perjanjian 20:77,79.) 

4. Pemegang Imamat (biasanya diaken) mengedarkan roti. 

5. Seorang pemegang Imamat (biasanya seorang imam) berlutut dan mengucapkan 
doa sakramen untuk air (Perlihatkan sebuah baki air sakramen.) 

6. Pemegang imamat (biasanya diaken) mengedarkan air. 

• Apa yang seharusnya kita pikirkan ketika sakramen dibagikan? (Yesus Kristus dan 
betapa la mengasihi kita.) 
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Kita Hendaknya Mengingat Yesus Kristus selama Sakramen 

Pembahasan • Apa yang dapat kita lakukan untuk mengingat Yesus Kristus selama sakramen? 

• Kisah-kisah Juruselamat apa saja yang dapat kita pikirkan selama sakramen? 

• Nyanyian apa sajakah yang dapat kita ingat selama sakramen. 

Selama sakramen, kita dapat memikirkan hal-hal yang kita ketahui mengenai Yesus 
Kristus untuk menolong kita mengingat dan mengasihi Dia. 

Nyanyian Bantulah anak-anak menyanyikan atau mengucapkan lirik dari "Kurasakan Kasih 
Jurus'lamat." 

• Apa yang anda rasakan ketika anda menyanyikan atau mengucapkan lirik lagu ini? 

• Bagaimana perasaan anda jika anda memikirkan kata-kata dari lagu ini selama 
sakramen? 

Pembahasan gambar Ceritakan pada anak-anak bahwa anda mempunyai beberapa gambar dan anda ingin 
mereka mengatakan kepada anda mengenai masing-masing gambar itu. Perlihatkan 
gambar dan secara singkat bahaslah setiap gambar dengan anak-anak. Cobalah 
melibatkan setiap anak sebanyak mungkin. Gunakan gambar 3-1, Yohanes Pembaptis 
Membaptiskan Yesus; gambar 3-51, Kotbah di Bukit; gambar 3-56, Kristus dan Anak-
anak; gambar 3-10, Penglihatan Pertama. 

Ingatkan anak-anak bahwa mereka dapat memikirkan Yesus Kristus dengan 
mengingat kisah-kisah tentang Dia dan memikirkan betapa la mengasihi mereka. 

Katakan kepada anak-anak bahwa mereka akan melakukan sebuah kegiatan untuk 
menolong mereka mengingat bagaimana hendaknya sikap mereka selama sakramen. 
Pilihlah dua orang anak setiap kali untuk memerankan gaya berikut ini. Mintalah 
mereka maju ke depan kelas. Bisikkan kepada setiap anak apa yang harus dia 
lakukan. Mintalah anak lainnya memperhatikan kemudian memilih perilaku manakah 
yang harus mereka tunjukkan selama sakramen. Mintalah kedua peserta itu 
menceritakan apa yang sedang mereka pikirkan. Bahaslah bersama anak-anak 
mengapa sikap positif membuat mereka berpikir tentang Yesus Kristus dengan lebih 
khidmat. 

1. Berpura-pura menggambar atau Duduk dengan khidmat dan memikirkan 
mengenai mewarnai. kisah-kisah dari tulisan suci tentang 

Yesus Kristus. 

2. Berpura-pura berbisik kepada teman Duduk dengan khidmat dan memikirkan 
sebelah anda. mengenai betapa Yesus Kristus 

mengasihi anda. 

3. Berpura-pura bermain dengan sebuah Dengan khidmat mengambil sakramen 
mainan dan membuat suara-suara dan dengan khidmat pula meneruskan 
dengannya. sakramen itu ke orang berikutnya. 

Kegiatan berperan 
dan pembahasan 

Bacaan tulisan suci 

Kesaksian pengajar 

Rangkuman 

Jelaskan kepada anak-anak bahwa mereka hendaknya mengingat Yesus Kristus 
ketika mereka mengambil sakramen dan juga selama minggu ini. Bacalah kalimat 
berikut ini dari 3 Nefi 18:7: "Dan jika kamu selalu mengingat Aku, maka RohKu akan 
besertamu." 

Berilah kesaksian bahwa Bapa Surgawi senang dengan kita jika kita berusaha untuk 
mengingat Yesus Kristus dan mematuhi ajaran-ajaranNya. Anjurkan anak-anak untuk 
memikirkan Yesus Kristus ketika mereka mengambil sakramen lagi. 

Mintalah seorang anak memberikan doa penutup. 
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Pelajaran 23 

Kegiatan 
Pelengkap Pilihlah dari kegiatan-kegiatan berikut yang terbaik bagi anak-anak anda. Anda dapat 

menggunakannya dalam pelajaran itu sendiri atau sebagai suatu pengulangan atau 
rangkuman. Untuk petunjuk tambahan, lihat "Waktu kelas" dalam "Bantuan para 
Pengajar." 

1. Jika mungkin, sediakan sebuah gambar kecil Yesus Kristus untuk setiap anak dan 
tulislah catatan singkat dan bersifat pribadi di belakang gambar. Katakan kepada 
anak-anak bahwa mereka dapat meletakkan gambar ini di mana mereka akan 
dapat mengingat Yesus Kristus dan kasihNya untuk mereka. 

2. Bacakan atau menyanyikan "C'ritakan Padaku Kisah Tentang Yesus" (Buku 
Nyanyian Anak-anak, hal. 40) 

Critakan padaku kisah tentang Yesus, 
Bila Dia ada di sini ku tanya trus 
Kisah di pantai dan lautan 
Kisah hal Yesus, ya critakan 

Crita tentang anak-anak di dekatNya, 
Kan kubayangkan berkatNya pada saya 
Tegur sapaNya penuh kasih, 
Tampak wajahNya putih bersih 

Critakan tentang lautan yang mengglora, 
Mengombang ambingkan prahu di Gaielia 
Dan Tuhan Yesus dengan kuasa. 
Menenangkannya dengan segra. 

3. Mintalah setiap anak membisikkan ke telinga anda sewaktu ia meninggalkan kelas 
satu hal mengenai Yesus Kristus yang akan dipikirkannya saat berikutnya 
sakramen akan dibagikan. Berbisik akan mencegah pengulangan yang dikatakan 
anak lain dan akan menolong kekhidmatan sewaktu mereka meninggalkan kelas. 

4. Mintalah anak-anak mendengarkan kisah berikut ini mengenai seorang anak laki-
laki yang telah ditolong karena mengingat Yesus: 

"Sito dan keluarganya baru saja pindah ke sebuah kota yang baru. Hari pertama 
di rumah barunya adalah hari ulang tahunnya yang ke delapan, tetapi ia tidak 
mempunyai teman untuk bermain dan tidak ada kunjungan dari kakeknya atau 
sepupunya seperti sebelumnya. 

"Ibunya mengatakan, "Jangan khawatir, Sito, sekolah akan dimulai minggu depan 
dan kamu akan memiliki banyak teman baru. 

"Sekolah dimulai, tetapi Sito benar-benar merasa kesepian. Semua anak laki-laki 
kelihatannya sudah memiliki teman sendiri. Mereka tertawa dan bercanda 
bersama, tetapi Sito tidak diajak untuk bergabung bersama mereka, la 
memandang dari tepian. Ketika sekolah usai, ia berjalan pulang sendiri . . . . 

"Di kemudian hari Sito mengingat kesepiannya saat itu dan berkata, "Sebelum 
saya pindah, guru [Pratama] saya memberi saya sebuah gambar Yesus Kristus 
kecil yang dibingkai. Saya menempatkannya di sisi tempat tidur saya. Setiap saat 
saya melihat gambar itu, saya merasa lebih baik. Saya mengingat bahwa Yesus 
mengasihi anak-anak. Saya merasa la mengasihi saya dan memahami perasaan 
saya." (Family Home Evening manual No. 1 [1972], hal. 140). 
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• Bagaimana mengingat Yesus menolong Sito? 

• Bagaimana mengingat Kristus dapat menolong kita? 

5. Ajaklah anak-anak untuk tetap tenang selama satu menit dan berfikir mengenai 
Yesus Kristus. 

6. Bacakan atau nyanyikan lagu "To Think About Jesus" (Buku Nyanyian Anak-anak, 
hal. 71). 

Tidaklah sulit tuk duduk tenang, 
Yesus dan salibNya pun kukenang, 
Dan sgala deritaNya untukku, 
Duduk diam tak sulit bagiku. 

Refrain: 

Meski ku kecil, tak sulit bagiku, 
Tuk mengenang Yesus, Penebus. 
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Sakramen Mengingatkan Kita 
akan Perjanjian Kita 

Pelajaran 10 

Tujuan Membantu anak-anak menyadari bahwa mengambil sakramen dapat menolong 
mereka mengingat perjanjian pembaptisan. 

Persiapan 1. Bacalah Moroni 4:3 dan 5:2. 

2. Bersiaplah menolong anak-anak mengucapkan dan belajar Pasal Kepercayaan 
ketiga. 

3. Bahan yang diperlukan: 
a. Sebuah Kitab Mormon. 
b. Perisai dan cincin MYB. 
c. Gambar 3-13, Anak laki-laki dibaptiskan (62018); gambar 3-59, Mengedarkan 

Sakramen (62021); gambar 3-9, Yesus sang Kristus (62572; Perangkat Gambar 
Tulisan Suci 240). 

4. Buatlah persiapan yang diperlukan untuk setiap kegiatan pelengkap yang akan 
anda gunakan. 

Pengembangan 
Pelajaran yang 
Disarankan 

Kegiatan penarik 
perhatian 

Mintalah seorang anak memberikan doa pembuka. 

Tindak lanjuti dengan anak-anak jika anda mendorong mereka melakukan sesuatu 
selama minggu lalu. 

Doa Sakramen Mengingatkan Kita akan Perjanjian Pembaptisan Kita 

Katakan kepada anak-anak untuk mendengarkan dengan teliti. Jika anda mengatakan 
sesuatu yang harus mereka lakukan dan pikirkan selama sakramen, mereka 
hendaknya berdiri tegap. Jika anda mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak 
mereka lakukan atau pikirkan selama sakramen, mereka hendaknya membungkuk. 

Bacalah pernyataan berikut ini satu demi satu, menunggu tanggapan anak-anak. 

1. Mengingat bahwa Bapa Surgawi dan Yesus Kristus mengasihi kita. (Berdiri tegap) 

2. Memikirkan mengenai pergi piknik. (Membungkuk) 

3. Mengingat bahwa Yesus Kristus membuat orang sakit menjadi sembuh. (Berdiri 
tegap) 

4. Berbisik dan berbicara kepada yang di sebelah anda. (Membungkuk) 

5. Bergerak-gerak dan tidak duduk diam di kursi anda. (Membungkuk) 

6. Berdoa kepada Bapa Surgawi. (Berdiri tegap) 

7. Menggambar atau bermain dengan sebuah mainan. (Membungkuk) 

8. Mengingat kisah-kisah mengenai Yesus Kristus. (Berdiri tegap) 
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Kegiatan gambar 

Tulisan suci dan 
pembahasan 

Pasal kepercayaan 

Cerita 

Perlihatkan gambar 3-13, Anak Laki-laki Dibaptiskan, dan gambar 3-59, Mengedarkan 
Sakramen. Mintalah anak-anak memikirkan saat terakhir mereka mengambil sakramen. 
Mintalah mereka mencoba mengingat apa yang mereka pikirkan dan lakukan selama 
sakramen. Katakan kepada mereka untuk menjawab sendiri pertanyaan berikut ini, 
tanpa suara: 

• Apakah anda bersikap khidmat selama sakramen? 

• Apakah anda memikirkan tentang Juruselamat selama sakramen? 

• Apakah anda mendengarkan kata-kata doa sakramen? 

Bacakan Moroni 4:3 dengan keras dan mintalah anak-anak mendengarkan dua janji 
yang mereka buat kepada Bapa Surgawi ketika mereka mengambil sakramen. 
Tekanlah kata-kata, sesuai kebutuhan, agar membantu mereka memahami kedua janji 

Kita berjanji untuk— 

1. Selalu mengingat Yesus Kristus. (Mintalah seorang anak memasang gambar 3-9, 
Yesus sang Kristus.) 

2. Mematuhi perintah-perintah. (Mintalah seorang anak memasang gambar perisai 
dan cincin MYB. Ulangi bersama anak-anak artinya MYB.) 

Anjurkan anak-anak untuk mendengarkan dengan teliti doa sakramen setiap minggu 
untuk mendengarkan dua janji yang mereka buat: 

1. Selalu mengingat Yesus Kristus. 

2. Mematuhi perintah-perintah. 

Jelaskan bahwa janji ini adalah janji yang sama yang kita buat pada waktu kita 
dibaptiskan. Mintalah anak-anak mengulang dua janji ini dengan keras. Tekankan 
bahwa Bapa Surgawi mempercayai kita untuk mematuhi janji-janji kita kepadaNya, 
dan kita tahu bahwa Dia akan selalu menepati janji-janjiNya kepada kita. 

Jelaskan bahwa tidaklah selalu mudah untuk mengingat janji kita. Mengambil 
sakramen setiap hari Minggu dan mendengarkan doa sakramen akan menolong kita 
mengingat untuk mematuhi janji kita kepada Bapa Surgawi. 

Bantulah anak-anak membacakan pasal kepercayaan yang ketiga. Tekankan bahwa 
kita dapat kembali tinggal bersama Bapa Surgawi dan Yesus Kristus hanya jika kita 
mematuhi perintah-perintahNya. 

Ceritakan dengan kalimat anda sendiri kisah Jonatan, seorang anak laki-laki yang 
memahami pentingnya sakramen: 

Jonatan tinggal bersama dengan orangtuanya di sebuah peternakan yang luas. la 
mempunyai seekor kuda kecil, dan ia sering menolong ayahnya merawat kuda-kuda 
di peternakan. Pada suatu hari Jonatan jatuh dari kudanya dan terluka punggungnya. 
Setelah memeriksanya, dokter mengatakan kepada Jonatan dan orangtuanya bahwa 
Jonatan akan segera sembuh tetapi harus tetap di tempat tidurnya selama beberapa 
minggu. 

Jonatan baru dibaptis menjadi anggota Gereja dua bulan yang lalu sebelum 
kecelakaan tersebut, la telah membuat janji, kepada Bapa Surgawi bahwa ia akan 
mematuhi perintah-perintah. Mengambil sakramen dapat menolong Jonatan 
mengingat janjinya, la mendengar doa sakramen dengan teliti dan duduk dengan 
khidmat selama sakramen diedarkan. Setiap kali, Jonatan menyimak kata-kata yang 
diucapkan mengenai janji-janji—untuk selalu mengingat Yesus dan mematuhi 
perintah-perintahNya. Jonatan tahu bahwa ketika ia mengatakan "amin" dan 
mengambil sakramen, ini berarti bahwa ia akan berusaha mematuhi janji-janjinya 
kepada Bapa Surgawi. 
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Pelajaran 23 

Sekarang karena Jonatan harus berbaring di tempat tidur, ia tidak dapat pergi ke 
gereja dan ia tidak dapat mengambil sakramen. Jonatan rindu saat tenang, dan 
hikmat, saat sakramen diberkati dan diedarkan, la tahu betapa pentingnya untuk 
selalu diingatkan akan janji-janji yang ia telah buat. la ingin memiliki roh Bapa Surgawi 
bersamanya. Jonatan memutuskan untuk meminta uskup agar sakramen itu diantar ke 
rumahnya pada hari Minggu. 

Uskup sangat senang mengetahui bahwa Jonatan tidak mau kehilangan sakramen 
dan bahwa ia ingin diingatkan akan janji-janji yang telah ia buat dengan Bapa 
Surgawi dan Yesus Kristus, la mengatur dua pemegang imamat untuk mengunjungi 
Jonatan di peternakan pada hari Minggu dan mempersiapkan sakramen untuknya. 

• Mengapa Jonatan rindu pergi ke gereja? (la ingin mengambil sakramen.) 

• Mengapa ia ingin mengambil sakramen? (la ingin diingatkan akan perjanjian 
pembaptisannya dan janji bahwa ia dapat memiliki roh Bapa Surgawi 
bersamanya.) 

Mengingat Perjanjian Pembaptisan Menolong Kita Mematuhi Ajaran-ajaran Yesus 
Kristus 

Contoh keadaan Jelaskan bahwa jika setiap hari kita memikirkan Yesus Kristus, kita akan lebih 
dan pembahasan mengingat ajaran-ajaranNya dan janji-janji yang kita buat untuk mematuhi Dia. 

Mintalah anak-anak memerankan contoh keadaan berikut ini, dan mintalah mereka 
memutuskan bagaimana mengatasi setiap situasi ini. 

1. Anna dan Greta bersaudara. Teman Anna datang berkunjung untuk bermain. Greta 
ingin bermain bersama mereka, tetapi Anna tidak mennginginkannya. Apa yang 
seharusnya Anna lakukan? 

• Bagaimana mengingat Yesus Kristus dapat menolong Anna mematuhi perintah? 

• Perintah apakah yang hendaknya ia patuhi? 

2. Darren memakai kemeja saudara laki-lakinya tanpa permisi dan mengotorinya, apa 
yang seharusnya Darren lakukan? 

• Bagaimana mengingat Yesus Kristus dapat menolong Darren mematuhi 
perintah? 

• Perintah apakah yang hendaknya ia patuhi? 

3. lan menemukan sebuah mobil-mobilan di luar rumahnya, la ingin memilikinya 
tetapi ia yakin bahwa mainan itu milik temannya Dee, yang tinggal di ujung jalan. 
Apa yang seharusnya lan lakukan? 

• Bagaimana mengingat Yesus Kristus dapat menolong lan mematuhi perintah? 

• Perintah apakah yang hendaknya lan patuhi? 

4. Jakob ingin keluar bermain. Ibunya berusaha membersihkan rumah. Saat ia pergi 
keluar untuk bermain, ia memperhatikan bahwa ibunya kelihatan sangat letih. Apa 
yang seharusnya Jakob lakukan? 

• Bagaimana mengingat Yesus Kristus dapat menolong Jakob mematuhi 
perintah? 

• Perintah apakah yang hendaknya dipatuhi Jakob? 

Berterima kasihlah atas gagasan-gagasan mereka yang baik. 
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Rangkuman 

Ingatkan anak-anak bahwa ketika kita dibaptis, kita berjanji untuk selalu mengingat 
Yesus Kristus (tegakkan satu jari). Kita juga berjanji untuk mematuhi perintah-
perintahNya (tegakkan dua jari). Katakan kepada mereka bahwa ketika mereka 
melihat tangan mereka dan cincin MYB mereka, melihat dua jari yang bersebelahan 
dengan jari yang bercincin, dapat menolong mereka mengingat dua janji yang akan 
mereka buat ketika mereka dibaptiskan. 

Ulangilah cerita tulisan suci mengenai Yesus Kristus memberkati dan membagikan 
sakramen dari pelajaran 32. 

Kesaksian pengajar Berikan kesaksian anda kepada anak-anak bahwa Yesus Kristus mengasihi kita dan 
bahwa la ingin kita mengingat Dia. Anjurkan mereka untuk mempersiapkan diri bagi 
janji-janji yang akan mereka buat ketika dibaptiskan dengan bersikap khidmat selama 
sakramen, memikirkan doa sakramen, dan mengingat Yesus. Ingatkan mereka bahwa 
setelah dibaptiskan, mereka akan menunjukkan kepada Bapa Surgawi bahwa mereka 
ingin mematuhi janji-janji mereka kepadaNya setiap kali mereka mengambil sakramen. 

Mintalah seorang anak untuk memberikan doa penutup. 

Pilihlah dari kegiatan-kegiatan berikut yang terbaik bagi anak-anak anda. Anda dapat 
menggunakannya dalam pelajaran itu sendiri atau sebagai suatu pengulangan atau 
rangkuman. Untuk petunjuk tambahan, lihat "Waktu kelas" dalam "Bantuan untuk 
Pengajar." 

1. Katakan kepada anak-anak bahwa mereka hendaknya pergi ke pertemuan 
sakramen siap untuk duduk dengan tenang selama sakramen dan memikirkan 
tentang betapa Bapa Surgawi dan Yesus Kristus mengasihi mereka. 

Ajarkan kepada anak-anak sajak berikut ini: 

Tangan kulipat, kepala kutundukkan; 
Dan aku pun tenang; 
Sakramen pun diberkati, lalu diedarkan; 
Engkau kan kukenang. 

Ulangi sanjak ini bagi anak-anak. Kemudian ulangi kembali bersama mereka, 
dengan melipat tangan anda dan menundukkan kepala anda seperti yang 
dinyatakan. 

• Apa yang kita lipat? (Tangan kita.) 

• Apa yang kita tundukkan? (Kepala kita.) 

• Selama sakramen apakah kita seharusnya tenang atau ribut? 

• Siapa yang harus kita pikirkan selama sakramen? (Yesus.) 

Ucapkan sajak itu lagi dengan membiarkan anak-anak mengisi kata-kata dan 
melakukan gerakan sampai mereka menghafalnya dengan benar. Kemudian ulangi 
lagi dengan anak-anak. 

2. Tanyakan kepada anak-anak apa yang mereka ketahui mengenai Yesus Kristus. Ini 
adalah beberapa hal yang dapat mereka pikirkan selama sakramen. Pasanglah 
gambar 3-46, Yesus Berdoa di Getsemani, dan katakan kepada anak-anak apa 
yang terjadi di taman itu (lihat Matius 26:36-46). Biarkan Roh membimbing anda 
dalam mengajar anak-anak mengenai peristiwa suci ini. 

Kegiatan 
Pelengkap 
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Pelajaran 23 

3. Bagikan gunting dan lem, dan salinan lembar selebaran berikut ini kepada anak-
anak. Bacakan judul bagian atas kepada kelas. Beritahu anak-anak untuk 
menggunting garis titik-titik dan menyusun kata-kata itu dengan benar. Ketika 
anak-anak selesai, kata-kata itu hendaknya berbunyi "Selalu Mengingat Yesus 
Kristus" dan "mematuhi perintah-perintah." Suruhlah mereka merekatkan guntingan 
kata-kata itu di tempat yang kosong agar menjadi kalimat yang lengkap. 

Mengingat Yesus Kristus 

Ketika saya mengambil sakramen, saya memperbarui janji saya 

dengan Bapa Surgawi, Saya berjanji untuk  

dan untuk  

["perintah-perintah Yesus"' mematuhi^ mengingat^ selalu ^Kristus"' 
I J 1 -1 i I 
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Pelajaran 10 Kita Dapat Berdoa Kepada 
Bapa Surgawi 

Tujuan Memperkuat keinginan setiap anak untuk berdoa kepada Bapa Surgawi seperti yang 
Yesus lakukan. 

Persiapan 1. Dengan penuh doa pelajarilah 3 Nefi 17 sampai 19. 

2. Bersiaplah untuk menyanyikan atau mengucapkan lirik dari "Terima Kasih Bapa" 
(Buku Nyanyian Anak-anak, him. 13). 

3. Persiapkan secarik kertas bagi setiap anak sebagai berikut: 

Aku Bersyukur KepadaMu Aku Memohon KepadaMu 

4. Bahan yang diperlukan: 
a. Sebuah Kitab Mormon. 
b. Sebuah pensil atau krayon untuk setiap anak. 
c. Gambar 3-60, Anak Perempuan Berdoa (62310); dan gambar 3-61, Yesus 

Berdoa dengan Bangsa Nefi (62542) 

5. Buatlah persiapan yang diperlukan untuk setiap kegiatan pelengkap yang akan 
anda gunakan. 

Pengembangan 
Pelajaran yang 
Disarankan 

Kegiatan penarik 
perhatian 

Mintalah seorang anak untuk memberikan doa pembuka. 

Tindak lanjuti dengan anak-anak jika anda mendorong mereka untuk melakukan 
sesuatu selama minggu lalu. 

Kita Dapat Berbicara Dengan Bapa Surgawi Kita 

Perlihatkan gambar 3-60, Anak Perempuan Berdoa. 

• Bagaimana kita dapat berbicara dengan Bapa Surgawi? 

• Mengapa kita berdoa kepada Bapa Surgawi? 

• Kapan kita dapat berdoa kepada Bapa Surgawi? 
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Karena Bapa Surgawi mengasihi kita sedemikian besar, la memungkinkan kita untuk 
berbicara dengan Dia. la ingin kita berterima kasih kepadaNya atas berkat-berkat 
kita. la juga ingin kita memohon bantuanNya kapanpun kita memerlukannya. 

Pembahasan 

Cerita 

Nyanyian dan 
pembahasan 

Gambar dan 
kesaksian 

Kita Dapat Berterima Kasih Kepada Bapa Surgawi 

Jelaskan ketika kita berdoa, kita hendaknya berterima kasih kepada Bapa Surgawi 
untuk berkat-berkat kita. 

• Berkat-berkat apa sajakah yang telah Bapa Surgawi berikan kepada kita, yang 
dapat kita syukuri? (Jawaban dapat termasuk rumah kita, keluarga kita, dunia yang 
indah, makanan, dan pakaian.) 

Ketika kita berbicara kepada Bapa Surgawi, kita menggunakan kata-kata khusus. 
Ketika kita berterima kasih kepadaNya kita mengucapkan, "Kami bersyukur 
kepadaMu." 

Ijinkan anak-anak menceritakan kepada kelas bagaimana mereka akan berterima 
kasih kepada Bapa Surgawi untuk sebuah berkat khusus. Mintalah setiap anak 
memikirkan sesuatu untuk disyukuri kepada Bapa Surgawi, dengan menggunakan 
kata-kata Aku bersyukur kepadaMu. 

Mintalah anak-anak mendengarkan ketika anda menceritakan kisah mengenai Jean 
dengan kata-kata anda sendiri dan bagaimana ia ingat untuk berterima kasih kepada 
Bapa Surgawi: 

Ini terjadi pada saat perang di Inggris. Saat itu hari gelap dan Jean sangat takut. 
Neneknya tinggal di sebuah desa kecil dekat London, dan Jean sedang dalam 
perjalanan untuk mengunjungi neneknya, la harus mengayuh sepeda sejauh dua mil 
untuk mencapai ke jalan utama. Jean berdoa dengan sepenuh hatinya agar dia dapat 
selamat. 

Ketika ia mengayuh sepedanya dan berdoa, sebuah tiupan angin dingin yang kuat 
hampir menghentikan napasnya. Jean sekali lagi berdoa untuk keselamatan dan 
kemampuan untuk melihat jalan. 

Tiba-tiba sebuah cahaya nampak di atas bukit. Jean mengayuh sepedanya menuju 
arah cahaya itu. Cahaya itu tetap berada di depannya sepanjang sisa perjalanannya. 

Jean sangat berterima kasih, la tahu bahwa Bapa Surgawi telah menjawab doanya. 
Kapan saja dia mengingat hal itu, ia berterima kasih lagi kepada Bapa Surgawi lagi. 
(Lihat Lucile C. Reading, "The Light," Children's Friend, Agu. 1965, him. 45) 

Tekankan bahwa sama seperti Jean ingat untuk berterima kasih, setiap dari kita 
hendaknya ingat untuk berterima kasih kepadaNya atas semua yang la berikan 
kepada kita dan atas pertolongan yang kita terima. 

Nyanyikan atau ucapkan bersama anak-anak lirik dari bait pertama nyanyian "Terima 
Kasih Bapa." 

Trima kasih Bapa di surga tinggi, 
Untuk kebaikan, kemurahan dan kasih, 
Trima kasih tuk kawan dan orangtua, 
serta berkat yang ku alami semua. 

Suruhlah anak-anak menceritakan berkat-berkat lain dari Bapa Surgawi yang mereka 
syukuri. 

Kita Dapat Memohon Bantuan Bapa Surgawi 

Tunjukkan gambar 3-60, Anak Perempuan Berdoa. 
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Berikan kesaksian anda bahwa tidak peduli masalah apa yang kita hadapi, kita dapat 
memohon pertolongan Bapa Surgawi kapan pun yang kita butuhkan. 

• Dalam hal apa sajakah kita dapat memohon Bapa Surgawi untuk menolong kita? 
(Biarkan anak-anak memikirkannya. Jawaban termasuk menolong memberikan 
ceramah atau melakukan pekerjaan sekolah, menolong memahami dan belajar 
mematuhi perintah-perintah, perlindungan khusus, dan menolong untuk menjadi 
sembuh) 

Mintalah anak-anak menceritakan saat-saat mereka berdoa untuk seseorang, seperti 
anggota keluarga, teman-teman, atau tetangga. 

Kata-kata khusus yang kita gunakan ketika kita berdoa kepada Bapa Surgawi untuk 
memohon bantuan adalah Aku memohon kepadaMu. Suruhlah anak-anak mengulangi 
kata-kata ini. 

Nyanyian Nyanyikan atau ucapkan kata-kata dari bait kedua nyanyian "Terima Kasih Bapa." 
Suruhlah anak-anak menyimak kata-katanya dan menceritakan apa yang dapat 
mereka mohonkan kepada Bapa Surgawi. 

Tolong agar ku baik hati dan patuh, 
Mentaati printah ayah dan ibu, 
Di dalam nama Yesus yang penuh restu, 
Kumohon berkat dan tetap milikMu. 

Kita Hendaknya Sering berdoa, Seperti Yesus 

Penyajian pengajar Jelaskan bahwa Yesus Kristus sering kali berdoa kepada Bapa Surgawi ketika la 
tinggal di bumi. Setelah kebangkitanNya, ia juga berdoa kepada Bapa Surgawi. 
Ketika Yesus mengunjungi Bangsa Nefi, la mengajar mereka dan memberkati mereka, 
la juga berdoa untuk orang-orang dan mengajarkan mereka agar mereka hendaknya 
berdoa juga. 

Perlihatkan gambar 3-61, Yesus Berdoa Bersama bangsa Nefi. 

Jelaskan bahwa Kitab Mormon telah mengajarkan kepada kita bahwa Yesus telah 
mengumpulkan orang-orang mengelilingi Dia dan meminta mereka berlutut. Ketika 
mereka berlutut di tanah, la juga berlutut dan berdoa kepada Bapa Surgawi, la 
memberikan sebuah doa yang begitu indah sehingga mereka dipenuhi dengan 
kegembiraan ketika mereka mendengar doaNya. 

Setelah Yesus Kristus mengajar mereka banyak hal yang menakjubkan, la mengajar 
mereka agar mereka hendaknya berdoa seperti yang la lakukan. 

Bacalah 3 Nefi 18:16. 

• Apakah yang dikatakan ayat suci ini kepada kita yang Yesus Kristus ajarkan 
kepada bangsa Nefi? (la mengajar mereka berdoa) 

Jelaskan bahwa Yesus Kristus meninggalkan bangsa Nefi, tetapi kembali kedua 
kalinya. Ketika la kembali, la berdoa lagi kepada Bapa Surgawi untuk berterima kasih 
kepadaNya karena telah menolong murid-muridNya bangsa Nefi. la juga berdoa 
memohon kepada Bapa Surgawi untuk memberkati orang-orang. Yesus Kristus 
berdoa berkali-kali ketika la berada bersama bangsa Nefi. Beberapa doanya telah 
tercatat dalam Kitab Mormon. Kitab Mormon menceritakan kepada kita bahwa 
beberapa doa yang la panjatkan sangatlah indah hingga tidak dapat ditulis. 

Jelaskan bahwa setiap dari kita hendaknya melakukan seperti Yesus Kristus ajarkan 
kepada bangsa Nefi dan sering berdoa kepada Bapa Surgawi. 

172 

Gambar 

Pembahasan 
tulisan suci 



Pelajaran 47 

• Kapan kita berdoa kepada Bapa Surgawi? (Tunggulah jawabannya, dan bahaslah 
waktu yang berbeda-beda untuk berdoa, termasuk setiap pagi dan malam, pada 
saat makan, dengan keluarga mereka, atau kapan saja mereka memiliki masalah 
atau memerlukan bantuan khusus.) 

• Kata-kata khusus apakah yang dapat kita gunakan ketika kita berbicara kepada 
Bapa Surgawi? 

Mintalah anak-anak mengulang "Aku bersyukur kepadaMu, dan Aku memohon 
kepadaMu." Anjurkan anak-anak menggunakan kata yang tepat dalam berdoa. 
Mereka dapat melatih menggunakan kata "Mu, dan "Engkau". 

Rangkuman 

Kegiatan Berilah anak-anak kertas yang telah anda siapkan dan sebuah pensil atau krayon. 
Suruhlah anak-anak menggambar sebuah gambar pada bagian kertas yang 
menunjukkan sesuatu yang ia syukuri dan sesuatu yang ia minta. 

Kesaksian pengajar Bagikan kesaksian anda mengenai doa kepada anak-anak. Tekankan bahwa ini 
merupakan sebuah berkat yang besar untuk dapat berdoa kepada Bapa Surgawi 
untuk berterima kasih kepadaNya dan memohon bantuanNya. Ajaklah setiap anak 
berdoa setiap hari, dan ingatkan mereka bahwa mereka dapat berdoa kapan saja 
dan di mana saja mereka mau. 

Dalam persiapan penutupan kelas, mintalah anak-anak menganjurkan kepada yang 
berdoa beberapa hal untuk disyukuri di hadapan Bapa Surgawi. Juga anjurkan 
beberapa hal yang dapat mereka minta. 

Berilah doa penutup itu sendiri, dengan mengingat untuk menggunakan gagasan-
gagasan yang disarankan kelas. 

Kegiatan 
Pelengkap Pilihlah dari kegiatan-kegiatan berikut yang terbaik bagi anak-anak anda. Anda dapat 

menggunakannya dalam pelajaran itu sendiri atau sebagai suatu pengulangan atau 
rangkuman. Untuk petunjuk tambahan, lihat "Waktu Kelas" dalam "Bantuan untuk 
Pengajar." Bawakan sajak berikut ini, dengan gerakan. Kemudian ulangi bersama 
anak-anak dengan gerakan. 

1. Terima kasih Bapa, untuk mentari (tangan diangkat, jari-jari bersentuhan membuat 
matahari) 
Untuk burung yang bernyanyi dicerahnya pagi (tangan direntangkan seperti 

burung terbang) 
Untuk anak ceria di mana-mana (tersenyum) 
Dan untuk kasih Bapa yang Maha Mulia (tundukkan kepala, lipatlah tangan, seperti 

berdoa) 

2. Ceritakan berikut ini dengan kalimat anda sendiri mengenai bagaimana doa 
seorang anak laki-laki kecil dijawab. 

Seorang anak laki-laki berumur delapan tahun sedang berada di meja operasi di 
sebuah rumah sakit. Orang tuanya telah meninggal, tetapi dia telah belajar berdoa, 
la tahu operasinya sangat serius, la berdoa minta kepada dokter yang akan 
mengoperasinya, "Dokter, sebelum anda mulai operasi, maukah anda berdoa 
untuk saya? Ahli bedah itu melihat kepada anak itu dengan kaget dan berkata, 
"Wah, saya tidak bisa berdoa untuk anda." 

Kemudian anak kecil itu bertanya kepada para dokter lainnya yang menolong, dan 
mereka masing-masing menjawab sama. Kemudian anak itu berkata, Jika anda 
tidak mau berdoa untuk saya, maukah anda menunggu sementara saya berdoa 
sendiri?" la bangkit di meja operasi itu dan berlutut, melipat tangannya, dan 
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berkata, "Bapa Surgawi, aku hanyalah seorang anak yatim piatu, tetapi aku sangat 
sakit dan para dokter ini akan mengoperasi. Tolong bantulah mereka untuk 
melakukannya dengan benar. Dan sekarang, Bapa Surgawi, jika Engkau mau 
membuatku sembuh, aku akan menjadi seorang anak yang baik. Terima kasih 
karena akan menjadikanku sembuh." 

Ketika ia selesai berdoa, air mata mengalir dari mata para dokter dan perawat. 
Anak itu berbaring di meja dan berkata, "Sekarang saya siap." (Dikutip dari 
George Albert Smith, Sharing the Gospel with Others, Sel. Preston Nibley [Salt 
Lake City: Deseret Book Co., 1948], him. 144-45.) 

3. Buatlah sebuah tabel selama satu minggu untuk setiap anak pada separuh kertas 
sehingga mereka dapat menandainya setiap pagi dan malam ketika mereka 
mengucapkan doanya. Pada separuh kertas lainnya, suruhlah anak-anak 
menggambarkan sebuah gambar mereka ketika sedang berdoa. Suruhlah setiap 
anak menempatkan tabel doa ini di rumah mereka di mana mereka dapat 
melihatnya dan mengingat untuk menandainya setiap pagi dan malam. 

4. Ulangikah bersama anak-anak pasal kepercayaan pertama. 
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Bait Suci dan Keluarga Kekal Pelajaran 

35 
Tujuan Menolong anak-anak memahami bahwa keluarga dapat menjadi kekal selamanya. 

Persiapan 1. Bersiaplah untuk menyanyikan atau mengucapkan lirik dari "Keluarga Dapat Kekal 
Selamanya" (Buku Nyanyian Anak-anak, him. 106) dan "Keluarga Bahagia" (Buku 
Nyanyian Anak-anak, him. 112); kata-katanya terdapat di belakang buku pedoman 
ini. 

2. Selama pelajaran ini, pekalah terhadap anak-anak yang tidak memiliki ibu atau 
ayah dalam keluarga mereka. Juga pekalah terhadap anak-anak yang memiliki 
orangtua atau saudara kandung yang bukan anggota Gereja. 

3. Bahan yang diperlukan: gambar 3-5, Adam dan Hawa Mengajar Anak-anak 
Mereka: gambar Bait Suci terdekat dan anda dan beberapa gambar bait suci 
lainnya, jika tersedia (atau gunakan gambar 3-62, Bait Suci Portland Oregon 
[62617]). 

4. Buatlah persiapan yang diperlukan untuk setiap kegiatan pelengkap yang akan 
anda gunakan. 

Pengembangan 
Pelajaran yang 
Disarankan Mintalah seorang anak untuk memberikan doa pembuka 

Tindak lanjuti dengan anak-anak jika anda mendorong mereka untuk melakukan 
sesuatu selama minggu lalu. 

Kita Mempunyai Keluarga Surgawi dan Keluarga di Bumi 

Kegiatan penarik Nyanyikan atau ucapkan lirik dari "Keluarga Bahagia." 
perhatian 

Pembahasan gambar Jelaskan kepada anak-anak bahwa sebelum kita lahir di bumi ini, kita semua pernah 
tinggal bersama sebagai kakak dan adik di dunia roh yang indah. Kita adalah bagian 
dari keluarga surgawi dengan orangtua surgawi yang penuh kasih. 

Angkatlah gambar 3-5, Adam dan Hawa Mengajar Anak-anak Mereka. Tanyakan 
kepada anak-anak apakah mereka tahu siapakah mereka ini. Katakan kepada mereka 
bahwa Adam dan Hawa adalah orangtua pertama yang tinggal di bumi. Bapa 
Surgawi mengatakan kepada Adam dan Hawa untuk memiliki anak. Mereka adalah 
keluarga pertama yang tinggal di bumi ini. 

Jelaskan bahwa Bapa Surgawi mengasihi Adam dan Hawa dan anak-anak mereka. 
Dia memberitahu Adam dan Hawa agar mengajarkan injil kepada anak-anak mereka. 
Katakan kepada mereka bahwa dalam masa kita, Bapa Surgawi juga telah mengirim 
mereka pada keluarga-keluarga, persis seperti yang la lakukan dengan anak-anak 
Adam dan Hawa. la mengasihi semua anak dan telah mengatakan kepada semua 
orangtua untuk mengajar anak-anak mereka tentang injil. 

Apabila kita mati dan meninggalkan bumi ini, Bapa Surgawi dan Yesus Kristus ingin 
agar kita hidup kembali sebagai keluarga di surga. Mereka telah menunjukkan 
kepada kita caranya agar ini dapat terjadi. 
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DI Bait Suci, Keluarga Dapat Dikekalkan Selamanya 

• Apakah bait suci? 

Bantulah anak-anak memahami gagasan-gagasan berikut ini mengenai bait suci: 

1. Bait suci adalah bangunan yang suci. 

2. Bangunan ini disebut rumah Tuhan. 

3. Kita dapat belajar banyak hal mengenai rencana Bapa Surgawi untuk kita di dalam 
bait suci. 

4. Di dalam bait suci, kita membuat janji khusus atau perjanjian dengan Bapa 
Surgawi, dan Bapa Surgawi membuat perjanjian khusus dengan kita. 

Jelaskan bahwa banyak hal suci dan penting yang hanya dapat dilakukan dalam bait 
suci. 

Gambar Perlihatkan gambar bait suci. 

• Berapa banyak di antara anda yang pernah melihat salah satu bait suci Bapa 
Surgawi? 

• Bagaimana perasaan anda sewaktu anda melihat bait suci? 

Biarkan anak-anak menceritakan bait suci yang pernah mereka lihat. Utarakan 
harapan agar mereka yang belum pernah melihat bait suci suatu hari kelak dapat 
melihatnya juga. Anjurkan semua anak untuk memiliki sebuah gambar bait suci dalam 
rumah mereka, jika mungkin. 

Penyajian pengajar Jelaskan bahwa dalam bait suci, seorang suami dan istri dapat melakukan tatacara 
untuk menolong mereka bersatu selamanya. Ini disebut pemeteraian atau pernikahan 
bait suci. Jika sepasang suami dan istri menikah di luar bait suci untuk sepanjang 
kehidupan ini saja, mereka dapat pergi ke bait suci dan dimeteraikan sehingga 
mereka tetap terikat dalam pernikahan untuk sepanjang kekekalan. Anak mereka 
dapat dimeteraikan kepada mereka dan anak-anak ini adalah bagian dari keluarga 
mereka selamanya. Berkat khusus ini hanya diberikan kepada mereka yang 
dimeteraikan dalam bait suci dan mematuhi perjanjian-perjanjian yang mereka buat di 
sana. Ingatkan anak-anak betapa mereka mengasihi keluarga mereka dan betapa 
bahagianya bila keluarga itu dapat bersama selamanya. 

Jelaskan bahwa Bapa Surgawi mengasihi semua orang, la mengasihi mereka yang 
belum pernah memasuki bait suci sama seperti mereka yang telah masuk, la ingin 
agar semua keluarga dimeteraikan di bait suci. Jelaskan bahwa masih banyak 
keluarga belum dimeteraikan dalam bait suci. Walaupun demikian, keluarga-keluarga 
ini dapat pergi ke bait suci jika mereka mempersiapkan diri mereka dengan tepat. 
Katakan kepada anak-anak bahwa mereka dapat hidup layak sehingga ketika mereka 
menikah mereka dapat pergi ke bait suci untuk dimeteraikan dan memulai keluarga 
kekal mereka sendiri. 

Nyanyian Ajarkan anak-anak bait pertama dan refrain dari "Kluarga Dapat Kekal Selamanya." 
Bahaslah kata-kata dari nyanyian itu. Mintalah anak-anak berdiri dan menyanyikan 
atau mengucapkan lirik lagu itu. 

Kita Harus Layak Untuk Pergi Ke Bait Suci 

Penyajian pengajar Jelaskan bahwa setiap anggota dari Gereja yang hidup dengan benar dan 
memperoleh ijin (dalam bentuk rekomendasi bait suci) dari uskup atau presiden 
cabang dapat pergi ke bait suci. Mereka yang pergi ke bait suci harus layak untuk 
memasuki rumah Tuhan. 

Nyanyian Bahaslah kata-kata dari bait kedua lagu "Kluarga Dapat Kekal Selamanya." Kemudian 
bantulah anak-anak menyanyikan atau mengucapkan lirik itu bersama-sama. 
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Pelajaran 47 

Pembahasan • Bagaimana anda dapat mempersiapkan diri agar layak untuk pergi ke bait suci? 

• Jika keluarga anda tinggal cukup dekat dengan bait suci sehingga orangtua anda 
dapat sering ke bait suci, bagaimana anda dapat menolong mereka dalam hal ini 
agar mereka dapat ke bait suci? 

Biarkan anak-anak membahas cara-cara mereka mempersiapkan diri pergi ke bait 
suci. Bantulah mereka mengetahui apa yang harus mereka lakukan untuk menjadi 
siap pergi ke bait suci dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti yang 
berikut ini: 

• Apa yang hendaknya anda lakukan jika anda menghasilkan atau menerima uang? 
(Membayar Persepuluhan) 

• Apa yang hendaknya anda lakukan pada hari Minggu? (Pergi ke pertemuan Gereja 
dan memuja Bapa Surgawi.) 

• Bagaimana hendaknya anda memperlakukan orangtua anda dan kakak dan adik 
anda? (Dengan baik dan kasih) 

• Apakah artinya menjadi jujur? (Mengatakan yang benar dan tidak mencuri.) 

• Bagaimana hendaknya anda memperlakukan tubuh anda? (Makan makanan yang 
baik. Mematuhi kata-kata bijaksana) 

• Bagaimana hendaknya perasaan anda mengenai Bapa Surgawi dan Yesus 
Kristus? (Mengasihi mereka, mematuhi perintah-perintahNya, dan mengikuti ajaran-
ajaran para nabi yang hidup.) 

• Bagaimana hendaknya kita memperlakukan orang lain? (Saling mengasihi.) 

Jelaskan bahwa Bapa Surgawi ingin anak-anaknya hidup baik sehingga mereka layak 
pergi ke bait suci. Jika mereka mematuhi perintah-perintah Bapa Surgawi dan 
berusaha melakukan yang benar, mereka akan menjadi layak untuk pergi ke bait suci 
dan menerima berkat-berkat khusus dari Bapa Surgawi. 

Pasal kepercayaan Ulangi bersama anak-anak apa yang Bapa Surgawi harapkan kita lakukan yang 
sesuai dengan pasal kepercayaan ketiga belas. Jelaskan bahwa melakukan hal-hal ini 
akan menolong mempersiapkan mereka untuk pergi ke bait suci. 

Rangkuman 

Bantulah anak-anak memahami bahwa Bapa Surgawi telah memberikan kita sebuah 
rencana yang memungkinkan keluarga kita untuk bersama selamanya. Karena Bapa 
Surgawi mengasihi kita, la ingin semua anak-anakNya memiliki berkat-berkat yang 
diberikan di bait suci. Ada banyak bait suci di seluruh dunia, sehingga banyak anak 
di dunia ini dapat memperoleh berkat-berkat karena dimeteraikan atau disatukan 
selamanya dengan keluarga mereka. Tunjukkan kembali bermacam gambar bait suci. 
Jelaskan bahwa ketika para anggota dalam Gereja berkembang, Gereja akan 
membangun lebih banyak lagi bait suci lagi di seluruh dunia. 

• Apa yang dapat anda katakan kepada keluarga anda mengenai bait suci? 

Anjurkan kepada anak-anak untuk membagikan kepada keluarga mereka apa yang 
telah mereka pelajari (Berhati-hatilah dengan masalah ini jika anda percaya bahwa 
keluarga akan bereaksi secara negatif.) 

Kesaksian Berikan kesaksian anda mengenai bait suci. Jelaskan bahwa satu-satunya cara 
keluarga dapat memiliki berkat untuk bersatu selamanya ialah dengan dimeteraikan di 
bait suci. Berikan kesaksian anda mengenai berkat-berkat pernikahan bait suci dan 
kebahagiaan dapat datang kepada anak-anak jika mereka mempersiapkan diri untuk 
pergi ke bait suci. (Jika anda belum pernah pergi ke bait suci, anda dapat meminta 
uskup atau presiden cabang, atau seseorang yang disarankan yang pernah pergi ke 
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bait suci, untuk datang ke kelas anda menjelang akhir pelajaran untuk memberikan 
kesaksian akan berkat-berkat dari bait suci.) 

Anjurkan anak-anak untuk mencoba membuat keluarga mereka bahagia selama 
minggu ini dengan mengatakan hal-hal yang baik kepada mereka dan dengan 
melakukan apa yang diminta oleh orangtua mereka . 

Mintalah seorang anak memberikan doa penutup. Sarankan agar ia berterima kasih 
kepada Bapa Surgawi untuk keluarga dan untuk berkat-berkat bait suci. 

Pilihlah dari kegiatan-kegiatan berikut yang terbaik bagi anak-anak anda. Anda dapat 
menggunakannya dalam pelajaran itu sendiri atau sebagai suatu pengulangan atau 
rangkuman. Untuk petunjuk tambahan, lihat "Waktu Kelas" dalam "Bantuan untuk 
Pengajar.". 

1. Persiapkan cukup potongan kertas sehingga setiap anak memperoleh satu potong 
untuk setiap anggota keluarganya. Bawalah lem atau selotip dan pena. 

Mulai dengan dua potong kertas untuk setiap anak, dan tulisi potongan yang 
pertama dengan Ibu dan yang satu lagi Ayah. Rangkai keduanya menjadi rantai. 

Katakan kepada anak-anak bahwa ketika orang tua mereka menikah, seperti rantai 
ini mereka digabungkan bersama. Kemudian bantulah anak-anak menambahkan 
satu mata rantai untuk setiap anak dalam keluarga mereka. Apabila sebuah mata 
rantai telah ditambahkan untuk setiap anggota keluarga, buatlah sebuah lingkaran 
dari rantai itu. Katakan kepada anak-anak bahwa ketika anggota keluarga mereka 
telah disatukan bersama di dalam bait suci, mereka semua digabungkan menjadi 
satu selamanya. Mereka dapat menjadi sebuah keluarga kekal, sama seperti 
lingkaran rantai itu melingkar untuk selamanya. 

2. Lakukan permainan jari berikut ini bersama anak-anak. 

(Dimulai dengan mengepalkan tangan) 
Ini ibu, (keluarkan jari ibu jari) 
Ini ayah, (keluarkan jari telunjuk) 
Ini kakak, (keluarkan jari tengah) 
Ini adik, (keluarkan jari manis) 
Ini bayi, kita (keluarkan jari kelingking) 
Oh, betapa kita mengasihi mereka semua, (angkatlah tangan anda dengan jari-jari 

terbuka) 

3. Ajarkan anak-anak bait tambahan ini untuk lagu "Keluarga Bahagia." 

Aku sayang Yesusku, 
la sayang padaku, 
Kita bangun bait suci, 
Agar keluarga abadi. 

4. Jika ada seorang anak dalam kelas anda mempunyai pengalaman pergi ke bait 
suci dengan keluarganya untuk dimeteraikan, anda boleh meminta anak itu atau 
orangtuanya untuk menceritakan mengenai hal itu. 

Kegiatan 
Pelengkap 
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Menunjukkan Kasih 
Bagi Yesus Kristus 

Pelajaran 

35 
Tujuan Membantu anak-anak menunjukkan kasih bagi Yesus Kristus dengan melakukan apa 

yang la inginkan mereka lakukan. 

Persiapan 1. Pelajarilah dengan penuh doa dan bersiaplah untuk membacakan Yohanes 14:15. 

2. Di atas enam kertas kecil, tulislah satu petunjuk berikut ini: 
a. Petunjuk 1: la mengasihi kita. 
b. Petunjuk 2: la dibaptiskan melalui pencelupan dengan cara yang sama yang 

kita gunakan. 
c. Petunjuk 3: la belajar pekerjaan tukang kayu ketika la masih muda 
d. Petunjuk 4: la mengasihi anak-anak kecil dan memberkati mereka 
e. Petunjuk 5: la mengajarkan kita untuk saling mengasihi. 
f. Petunjuk 6: la mati untuk kita dan memungkinkan pertobatan. 

Sebelum kelas dimulai, sembunyikan setiap petunjuk di dalam kelas. 

3. Bersiaplah untuk menyanyikan "Saling Mengasihi" (Buku Nyanyian Anak-anak, 
him. 74); kata-katanya terdapat di belakang buku pedoman ini. 

4. Bahan yang diperlukan: 
a. Sebuah Alkitab. 
b. Sebuah pensil dan kertas atau kartu untuk setiap anak. 
c. Gambar 3-9, Yesus sang Kristus (62572; Gospel Art Picture Kit 240); gambar 

3-23, Anak Membaca Tulisan Suci; gambar 3-25, Pergi ke Gereja; gambar 3-26, 
Anak Membayar Persepuluhan; gambar 3-27, Berbagi Sepeda Roda Tiga 
(62317); gambar 3-59, Mengedarkan Sakramen (62021); dan gambar 3-60, 
Anak Perempuan Berdoa (62310). 

d. Kapur, papan tulis, dan penghapus. 

5. Buatlah persiapan yang diperlukan untuk setiap kegiatan pelengkap yang akan 
anda gunakan. 

Pengembangan 
Pelajaran yang 
Disarankan 

Kegiatan penarik 
perhatian 

Mintalah seorang anak untuk memberikan doa pembuka. 

Tindak lanjuti dengan anak-anak jika anda mendorong mereka untuk melakukan 
sesuatu selama minggu lalu. 

Yesus Kristus Mengasihi Kita 

Jelaskan bahwa anda telah menyembunyikan beberapa petunjuk dalam kelas ini yang 
berhubungan dengan pelajaran. Biarkan anak-anak dengan tenang mencari petunjuk-
petunjuk itu. Setelah semua petunjuk itu ditemukan, mintalah atau bantulah anak-anak 
menempatkan petunjuk itu secara berurut dari satu sampai enam. Bacalah petunjuk 
itu bersama anak-anak. Mintalah pendapat mereka setelah setiap petunjuk. 
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Gambar dan 
pembahasan 

Pembahasan 
papan tulis 

Pembahasan tulisan 
suci dan papan tulis 

• Siapakah yang dimaksudkan dalam petunjuk itu? (Yesus Kristus.) 

Perlihatkan gambar 3-9, Yesus sang Kristus. 

Katakan kepada kelas bahwa kita tahu Yesus mengasihi kita karena la telah 
melakukan begitu banyak untuk kita. 

• Yang telah Yesus Kristus lakukan untuk kita? (Bantulah anak-anak memahami 
bahwa Yesus Kristus memberi kita perintah-perintah, para nabi, gerejaNya, dan 
tatacara-tatacara keimamatan. Melalui korban tebusanNya, la juga memungkinkan 
bagi kita untuk bertobat dari kesalahan-kesalahan kita sehingga pada suatu hari 
kita dapat kembali tinggal bersama Bapa Surgawi dan Dia.) 

Jelaskan bahwa Yesus Kristus telah memperlihatkan kasihNya kepada kita dengan 
memberikan berkat-berkat yang menakjubkan ini. Setiap dari kita adalah istimewa 
bagi Dia dan bagi Bapa Surgawi. 

Jelaskan bahwa Yesus Kristus telah memperlihatkan kasihNya kepada kita dan bahwa 
kita juga dapat menunjukkan kasih kita kepadaya. Tulislah kalimat "Saya dapat 
menunjukkan kasih bagi Yesus Kristus dengan—" di papan tulis atau pada selembar 
kertas, dan bacalah dengan keras. Kemudian katakan kepada anak-anak bahwa hari 
ini anda akan membahas cara-cara bagi kita untuk menunjukkan kasih kepada Yesus 
Kristus. Bagi anak-anak yang dapat membaca, tulislah cara-cara itu di papan tulis 
selama anda membahasnya. Bagi anak-anak yang lebih kecil, anda dapat 
menggambar gambar yang sederhana yang menggambarkan hal yang dibahas itu 

Kita Menunjukkan Kasih Kita bagi Yesus Kristus dengan Mematuhi Perintah-
perintah 

Mintalah kelas menyimak cara lain menunjukkan kasih bagi Yesus Kristus sementara 
anda membaca Yohanes 14:15. 

Yesus Kristus mengatakan kepada kita bahwa dengan mematuhi perintah-
perintahNya, kita menunjukkan kasih kita kepadaNya. Ketika kita dibaptiskan, kita 
berjanji untuk mematuhi perintah-perintahNya. Ketika kita mematuhi perintah-perintah, 
kita menunjukkan bahwa kita mengasihi Dia. Tulislah "Mematuhi Perintah-perintah," 
atau gambarkan sebuah wajah tersenyum, di papan tulis atau pada sebuah kertas. 

Pembahasan gambar • Apakah perintah-perintah? (Peraturan dari Bapa Surgawi dan Yesus Kristus untuk 
menolong kita menjadi bahagia.) 

• Perintah-perintah apa sajakah yang dapat kita patuhi untuk menunjukkan kasih kita 
kepada Yesus Kristus? 

Anda dapat minta anak-anak semua berdiri; kemudian setiap anak dapat duduk 
setelah ia menyebut sebuah perintah. (Bersiaplah untuk menolong anak-anak yang 
tidak dapat menjawab.) 

Pasanglah gambar yang tepat sewaktu anak-anak memberikan gagasan seperti 
menghadiri pertemuan Gereja, berfikir mengenai Yesus Kristus selama sakramen, 
membayar persepuluhan, mengatakan yang benar, berdoa, belajar tulisan suci, 
membantu keluarga kita di rumah, dan sebagainya. 

Kita Menunjukkan Kasih bagi Yesus Kristus dengan Menjaga Barang Milik Gereja 

Cerita Jelaskan bahwa anda ingin anak-anak mendengarkan sebuah cerita mengenai 
bagaimana Kim menunjukkan kasihnya bagi Yesus Kristus. 

Sebuah badai besar baru saja menerjang lingkungan di mana Kim tinggal. Karena 
keluarga Kim tinggal dengan jarak dekat dari gedung pertemuan mereka yang baru, 
uskup meminta ayahnya untuk memeriksa bangunan setelah badai. Kim dan ayahnya 
berjalan bersama, sambil berjalan menghindari ranting-ranting pohon yang telah jatuh 
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Pelajaran 47 

Nyanyian 

Pembahasan 

ditiup angin. Beberapa rumah telah kehilangan jendela, dan mereka berjalan melalui 
kendaraan-kendaraan yang rusak. Kim sangat kuatir gedung pertemuan juga rusak. 

Sewaktu mereka mendekati gedung pertemuan, mereka dapat melihat paling tidak 
satu jendela besar telah rusak oleh badai. Air hujan telah menerpa ke dalam gedung, 
dengan lumpur, daun-daun, sampah, ranting-ranting, dan cabang-cabang kecil. Ayah 
Kim menyuruh Kim agar menunggu di luar sementara ayahnya memastikan bahwa 
aman untuk masuk. Ayah cepat kembali, memberitahu bahwa sisa bangunan itu 
nampaknya tidak hancur. Mereka bersama-sama masuk ke gedung pertemuan itu. 
Ketika ayah Kim melihat-lihat sekitarnya untuk menyelidiki kerusakan dari dekat, Kim 
mulai sibuk. Tanpa diperintah, ia mulai mengumpulkan daun-daun, ranting-ranting, 
cabang-cabang kecil, dan sampah yang tertiup angin masuk ke dalam saat badai. 

Ayah Kim mendapat bantuan dari anggota lainnya di lingkungan, dan segera mereka 
menutup jendela yang rusak. Sementara mereka bekerja menutupi jendela, Kim sibuk 
dengan membersihkan. Segera hampir semua cabang dan daun telah disingkirkan. 
Ayah Kim mengajaknya pulang ke rumah untuk istirahat, tetapi Kim ingin membantu 
membersihkan gedung pertemuan, la tinggal dan bekerja sementara mereka 
membersihkan lumpur dan mencuci tembok-tembok dan lantai. 

• Bagaimana Kim menunjukkan kasihnya bagi Yesus Kristus? (la menolong 
membersihkan gedung pertemuan.) 

• Bagaimana menurut anda perasaan Kim setelah pekerjaannya selesai? 

Jelaskan bahwa ada banyak cara di mana kita dapat menolong merawat gedung 
pertemuan dan barang-barang di dalamnya. Kita dapat menolong merawat gedung 
pertemuan kita dan tetap menjaganya bersih dan indah. Kita dapat mengambil 
kertas-kertas dan tidak meninggalkan barang-barang berserakan di gedung. Kita 
dapat memperlakukan buku nyanyian dan tulisan suci dengan hati-hati dan hormat. 
Kadang-kadang kita dapat menolong dengan proyek khusus untuk membersihkan 
gedung pertemuan atau halaman gedung. Setiap orang dapat menolong merawat 
barang-barang milik Gereja dengan satu atau lain cara. 

Tulislah "Merawat barang-barang milik Gereja." atau gambar sebuah gedung 
pertemuan yang sederhana, di papan tulis atau di atas kertas di bawah kalimat "Saya 
dapat menunjukkan kasih bagi Yesus Kristus dengan—." 

Kita Dapat Menunjukkan Kasih Bagi Yesus Kristus Apabila Kita Mengasihi Orang 
Lain 

Mintalah anak-anak mendengarkan secara teliti untuk belajar tentang sebuah perintah 
yang sangat penting. 

Nyanyikan atau ucapkan lirik lagu "Saling Mengasihi" bersama kelas. 

• Apa yang dikatakan oleh lagu ini kepada kita yang Yesus Kristus inginkan kita 
lakukan? (Saling mengasihi seperti Yesus) 

• Apakah perintah baru itu? (Saling mengasihi) 

• Apakah artinya kata murid? (Seseorang yang mengikuti dan percaya Yesus 
Kristus.) 

• Bagaimana orang-orang dapat tahu bahwa anda mengikuti dan percaya kepada 
Yesus Kristus? (Jika anda menunjukkan kasih kepada orang lain dan mencoba 
untuk melakukan yang benar dalam segala hal.) 

Jelaskan bahwa Yesus Kristus adalah orang yang paling baik dan penuh pengertian 
yang pernah hidup. Kita hendaknya sangat mengasihi orang lain jika kita mau 
mengasihi seperti Dia. Kata-kata dalam nyanyian ini adalah benar, dan berasal dari 
Alkitab. Yesus mengatakan, "Seperti aku telah mengasihi kamu . . . kamu harus saling 
mengasihi" (lihat Yohanes 13:34; lihat juga 15:12, 17). Kita tahu Dia sangat mengasihi 
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kita. Kita hendaknya mengasihi orang lain dengan kasih yang sama. Dengan 
mengasihi orang lain, kita menunjukkan kepada Yesus bahwa kita mengasihi Dia 
juga. 

Tulislah "Saling Mengasihi," atau gambarkan sebuah hati, di bawah daftar anda. 

Rangkuman 
Jelaskan bahwa kita memperlihatkan kalau kita mengasihi Yesus Kristus sewaktu kita 
membantu merawat milik Gereja, mematuhi perintah-perintah, dan mengasihi orang 
lain. Kita menunjukkan kasih kita bagi Yesus melalui apa yang kita lakukan. 

Kegiatan Berikan pensil dan kertas atau kartu kepada setiap anak. Mintalah anak-anak yang 
dapat menulis dengan baik untuk menyalin kata-kata "Saya dapat menunjukkan kasih 
bagi Yesus Kristus dengan—" di kertas. Anda dapat menuliskan di kertas anak-anak 
yang lebih kecil. Ajaklah anak-anak menulis atau menggambar satu hal yang akan 
mereka lakukan selama minggu ini untuk menunjukkan kasih bagi Yesus Kristus. 
Jelaskan bahwa minggu depan anda akan ingin mendengar bagaimana baiknya anda 
melakukan tugas ini. Anjurkan anak-anak membawa kertas itu pulang ke rumah dan 
menaruh di tempat yang dapat mereka lihat selama minggu yang akan datang 
sebagai pengingat. 

Mintalah seorang anak untuk memberikan doa penutup. 

Kegiatan 
Pelengkap Pilihlah dari kegiatan-kegiatan berikut yang terbaik bagi anak-anak anda. Anda dapat 

menggunakannya dalam pelajaran itu sendiri atau sebagai suatu pengulangan atau 
rangkuman. Untuk petunjuk tambahan, lihat "Waktu Kelas" dalam "Bantuan Untuk 
Pengajar." 

1. Bawalah bantal kecil atau mainan yang lembut untuk dilemparkan. Suruhlah anak-
anak duduk dalam sebuah lingkaran di atas lantai. Tanyakan kepada mereka: 

Apakah engkau mengasihiNya? Bagaimana la kan mengetahuinya? 

Pilihlah yang benar, dan akan terlihat nyata. 

Hafalkan sanjak ini bersama anak-anak; kemudian panggillah nama seorang anak 
dan dengan pelan lemparkan bantal itu kepadanya. Anak yang dipanggil itu harus 
menyebutkan satu hal yang dapat ia lakukan untuk menunjukkan kepada Yesus 
Kristus bahwa ia mengasihi Dia. Lalu ia melempar bantal itu kepada anda. 
Teruskan sampai setiap anak mendapat giliran. 

2. Nyanyikan lagu "Saling Mengasihi," Jelaskan kepada anak-anak bahwa sebagai 
pengganti kata kasih, mereka menyilangkan tangan mereka (dengan telunjuk 
diacungkan, dan telunjuk ditemukan dengan ibu jari sementara sisanya 
dikepalkan) di dada mereka setiap kali kata itu disebut. Ini berarti kasih dalam 
bahasa isyarat. Kita hendaknya menunjukkan kasih dan pengertian kepada semua 
anak Bapa Surgawi. Ajarkan anak-anak cara menunjukkan dalam bahasa isyarat, 
ungkapan "Aku Kasih Padamu" dengan membuat isyarat aku (menunjuk dada 
dengan telunjuk dan jari tengah), lalu kasih, kemudian kamu (mengepalkan tangan 
dan mendorongnya ke muka). Sarankan agar menunjukkan bahasa isyarat ini 
kepada anggota keluarga mereka ketika mereka sampai di rumah. Ingatkan anak-
anak bahwa cara untuk benar-benar menunjukkan kasih adalah dengan menjadi 
sama baik seperti Yesus. 

3. Nyanyikan atau ucapkan lagu gerakan berikut ini bersama anak-anak: "Kasihi 
Sesamamu" (Buku Nyanyian Anak-anak, him. 43). 
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Pelajaran 47 

Kasihilah sesama, (tangan direntangkan) 
Yesus berkata (tersenyum dan mengacungkan telunjuk) 
Bila kau mengasihi (letakkan tangan anda di dada) 
Kau dikasihi (rentangkan kedua tangan anda dan kemudian rapatkan kembali ke 

dada anda) 

4. Potonglah tiga atau lebih kertas berbentuk hati kecil untuk setiap anak. Jelaskan 
bahwa anak-anak dapat menggunakan gambar hati ini selama minggu ini untuk 
menunjukkan kasih. Mereka hendaknya melakukan sesuatu yang baik bagi 
seseorang dan meninggalkan sebuah gambar hati. Membantu orang lain adalah 
sesuatu yang Yesus ingin kita lakukan. Berikan beberapa contoh kebaikan yang 
dapat dilakukan anak-anak. Anda dapat memutuskan untuk memerankan 
beberapa macam tindakan kebaikan bersama anggota kelas. 

5. Jika di lingkungan ada buku nyanyian yang tidak dirawat dengan benar, 
perlihatkan buku-buku itu kepada anak-anak dan bahaslah bagaimana buku-buku 
hendaknya dirawat dan mengapa. 
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Pelajaran 

35 Saya Akan Melayani 
Yesus Kristus 

Dengan Melayani Orang Lain 
Tujuan Menolong anak-anak memahami bahwa mereka dapat menunjukkan kasih kepada 

Yesus Kristus dengan melayani orang lain. 

Persiapan 1. Dengan penuh doa pelajarilah Mosia 2:17 dan Lukas 10:30-37, dan bersiaplah 
untuk menjelaskan ayat-ayat suci ini kepada anak-anak. 

2. Bersiaplah untuk menyenandungkan "Kami Senang Membantu" (Buku Nyanyian 
Anak-anak, him. 112) dan "Brilah, Kata Riam (Buku Nyanyian Anak-anak, him. 
122). 

3. Bersiaplah untuk menyanyikan atau mengucapkan lirik lagu Our Bishop [Uskup 
Kita] (Buku Nyanyian Anak-anak, him. 135) 

4. Bicarakan dengan uskup atau presiden cabang anda mengenai masa kecilnya. 
Mintalah dia memberitahu anda beberapa cara dia melayani orang lain waktu ia 
masih muda. Persiapkan sebuah presentasi singkat mengenai dia sehingga anak-
anak dapat menebak siapakah yang sedang anda ceritakan. Jika mungkin, 
pinjamlah potret uskup anda atau presiden cabang anda sewaktu masih kecil. 
(Anda juga dapat mempersiapkan presentasi mengenai presiden Pratama atau 
pemimpin lainnya.) 

5. Buatlah bunga dari karton yang serupa dengan contoh di bawah ini untuk setiap 
anak. Buatlah bunga yang cukup besar agar dapat menulis sebuah pesan singkat 
di belakangnya. 

6. Bahan yang diperlukan: 
a. Kitab Mormon dan Alkitab. 
b. Sebuah sedotan minuman atau lidi untuk setiap anak, jika ada. 
c. Selotip, jika ada 
d. Pensil atau krayon bagi setiap anak 
e. Sebuah vas atau botol 
f. Kapur, papan tulis, dan penghapus. 
g. Gambar 3-63, Orang Samaria yang baik (62156; Perangkat Gambar Tulisan 

Suci 218). 
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7. Buatlah persiapan yang diperlukan untuk setiap kegiatan pelengkap yang akan 
anda gunakan. 

Pengembangan 
Pelajaran yang 
Disarankan Mintalah seorang anak memberikan doa pembuka. 

Kita Menunjukkan Kasih Bagi Yesus Dengan Melayani Orang Lain 

Kegiatan penarik Mintalah anak-anak menceritakan satu cara dalam memperlihatkan kasih bagi Yesus 
perhatian Kristus selama minggu lalu (lihat pelajaran 36). Jelaskan bahwa anda ingin mereka 

mendengar lebih banyak lagi mengenai cara mereka dapat menunjukkan kasih bagi 
Yesus Kristus. 

Jelaskan kepada anak-anak bahwa permainan yang akan mereka mainkan akan 
menolong mereka memahami sebuah cara yang sangat penting dalam menunjukkan 
kasih kita bagi Yesus Kristus. Jelaskan bahwa anda akan menyenandungkan sebuah 
lagu. Saat mereka tahu nama lagu itu, mereka hendaknya mengangkat tangan 
mereka. Anda dapat berhenti bersenandung dan meminta seorang anak menebak 
lagu itu atau menunggu sehingga anda menyelesaikan senandung lagu anda. 

Senandungkan "Kami senang Membantu." Setelah seorang anak menebak nama lagu 
itu, ajukan pertanyaan berikut ini: 

• Mengenai apakah lagu ini? (Membantu) 

Tulislah Membantu di papan tulis. 

Senandungkan lagu "Brilah Kata Riam." Setelah anak-anak menebak nama lagu ini, 
ajukan pertanyaan ini kepada mereka: 

• Mengenai apakah lagu ini? (Memberi,) 

Tulislah Memberi di bawah kata Membantu. 

• Dapatkah anda memikirkan kata lain yang artinya membantu dan memberi? 
(Melayani. Berilah mereka petunjuk tambahan bila perlu hingga mereka dapat 
menebak.) 

Jelaskan bahwa melayani orang lain dapat mencakup memberi dan membantu. Kita 
sering melayani dengan membantu dan memberi kepada orang lain. 

Pasal kepercayaan Bantulah anak-anak mengulangi kembali bersama-sama bagian berikut ini dari pasal 
kepercayaan ketigabelas: "Kami percaya . . . bahwa kami harus berbuat baik 
terhadap semua orang," 

Tulisan suci Bacalah Mosia 2:17, Jelaskan bahwa ini berarti ketika kita melayani orang lain dengan 
senang hati, kita melayani Bapa Surgawi dan Yesus Kristus juga. Kita dapat 
menunjukkan kepada Bapa Surgawi dan Yesus Kristus bahwa kita mengasihi Mereka 
dengan saling melayani. 

Cerita dan gambar Perlihatkan gambar 3-63, Orang Samaria yang Baik di saat yang pantas, sewaktu 
menceritakan kisah berikut ini dengan menggunakan kata-kata anda sendiri: 

Yesus Kristus mengajarkan mengenai saling melayani dalam kisah orang Samaria 
yang baik. la bercerita mengenai seseorang yang sedang mengadakan perjalanan 
dari Yerusalem ke kota Yeriko. Dalam perjalanan, ia diserang oleh sekelompok 
pencuri yang mengambil pakaiannya, memukulnya, dan membiarkannya hampir mati. 
Seorang imam datang, dan melihat orang yang terluka itu, berjalan terus di sisi jalan 
yang lain. Kemudian seorang Lewi, seseorang yang menolong para imam dalam 
tugas mereka, datang, tetapi ia juga lewat di sisi jalan yang lain menghindari orang itu. 
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Akhirnya, seorang Samaria, dari kelompok orang-orang yang dibenci orang Yahudi, 
datang dan berhenti untuk menolong orang yang terluka itu, membersihkan dan 
membalut lukanya. Orang Samaria itu menaruh orang itu di atas binatangnya, 
membawanya ke sebuah rumah penginapan, dan dia tinggal bersamanya sepanjang 
malam. Keesokan harinya, orang Samaria membayar rumah penginapan dan 
mengatakan kepada pemilik penginapan bahwa jika orang yang luka itu memerlukan 
perawatan yang lebih dan uang ini tidak cukup, ia akan kembali dan membayarnya. 

• Menurut anda mengapa imam dan orang Lewi tersebut melewati orang yang 
terluka itu tanpa membantunya? (Kemungkinan jawaban adalah: Mungkin mereka 
sedang terburu-buru. Mungkin mereka takut kepada orang yang terluka. Mungkin 
mereka tidak ingin diganggu dengan masalah orang lain.) 

• Mengapa kadang-kadang kita melewati orang-orang yang memerlukan 
pertolongan kita? 

Jelaskan bahwa anak-anak dapat menjadi orang Samaria yang baik dengan 
menolong orang yang memerlukan. Katakan kepada mereka mengenai beberapa 
situasi di mana seseorang memerlukan bantuan, dan suruhlah anak-anak 
memerankan bagaimana mereka akan menolongnya. Anda dapat menggunakan 
contoh situasi seperti berikut: 

• Mainan berserakan di lantai, adik sedang menangis, dan ibu anda berusaha 
menyiapkan makan malam. 

• Seorang anak perempuan baru saja pindah di sebelah rumah, la berasal dari 
negara lain dan tidak dapat berbicara bahasa anda dengan baik. Ketika dia pergi 
bermain, ia kelihatannya kesepian. 

• Sister Kastro datang ke gereja setiap minggu, tetapi kelihatannya tidak 
seorangpun yang menyapa dia. la tua, selalu duduk sendiri, dan kelihatannya 
sedih. 

• Adik kecil anda kesal karena mainan kesukaannya rusak. 

Terangkan bahwa Yesus senang bila kita mau menolong sesama. Sarankan kepada 
anak-anak bahwa mereka dapat memberikan pelayanan kepada orang lain. 

Kita Dapat Menunjukkan Kasih Bagi Yesus Kristus dengan Melayani dalam 
GerejaNya 

Penyajian gambar Jelaskan bahwa ada banyak orang di dalam Gereja yang melayani Yesus Kristus 
dengan menolong orang lain setiap minggu, seperti guru Pratama, pemimpin lagu, 
pemain piano, para Imam dan Diaken yang mengurusi sakramen dan banyak lagi. 

Jika ada, pasanglah gambar uskup atau presiden cabang ketika masih kecil, tetapi 
jangan memberitahu anak-anak siapa dia. 

Jelaskan bahwa ini adalah gambar seorang anak yang tumbuh menjadi seorang yang 
sangat penting dalam lingkungan atau cabang anda. Katakan bahwa dia adalah 
orang yang senang melayani orang-orang dalam lingkungan atau cabang anda setiap 
minggu. 

Penyajian pengajar Katakan kepada anak-anak bahwa keterangan yang anda kumpulkan tersebut adalah 
mengenai seorang pria yang mereka kenal baik. Jelaskan bahwa sebagai anak laki-
laki ia melayani orang lain. Mintalah anak-anak menebak siapakah orang itu. Jika 
perlu, berikan beberapa petunjuk tambahan hingga mereka dapat menebak dengan 
benar. (Sebagai contoh: ia membantu kita memilih yang benar; ia membantu kita 
ketika kita mempunyai masalah; kita memberikan persepuluhan kepadanya.) 

Jelaskan bahwa uskup menghabiskan banyak waktu dalam pelayanan kepada para 
anggota cabang/lingkungan setiap minggu. la menolong tidak hanya pada hari 
Minggu tetapi juga pada hari-hari lainnya. 
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Pelajaran 47 

• Dengan melayani orang-orang dalam lingkungannya, siapa lagi yang dilayani 
uskup? (Tuhan.) 

• Kepada siapakah uskup memperlihatkan kasihnya sewaktu ia melayani? (Yesus 
Kristus dan orang-orang dalam lingkungannya.) 

Nyanyian Mintalah anak-anak menyanyikan atau mengucapkan lirik " Our Bishop [Uskup Kita] 

Dia sibuk selalu, 
Uskup kita 
Namun ramah padaku, 
Uskup kita 
T'ap anak disapanya, 
manis tutur katanya 
Marilah bantu dia, 
Uskup kita 

Senang melayaniNya, 
Uskup kita 
Bapak lingkungan kita, 
Uskup kita 
Dia membimbing kita 
tuk hidup sperti Bapa 
Kita mengasihinya, 
Uskup kita 

Rangkuman 

Kegiatan Jelaskan bahwa anda ingin anak-anak membuat hadiah ungkapan rasa terima kasih 
kepada uskup atas waktu pelayanan yang ia berikan kepada mereka. Berikan sebuah 
bunga, sebuah pensil, dan sebuah sedotan atau lidi untuk setiap anak. Mintalah 
anak-anak menulis atau menggambarkan satu cara di mana mereka dapat 
menunjukkan kasih bagi Yesus Kristus di satu sisi bunga dan tulislah nama mereka. 
Akhirnya, lengketkan sebuah sedotan atau lidi untuk tangkainya. 

Setelah setiap orang selesai, kumpulkan semua perlengkapan dan suruhlah anak-
anak menempatkan bunga-bunga itu ke dalam vas atau botol yang anda bawa. 
Bersama anak-anak, pilihlah seorang anggota kelas untuk memberikan bunga-bunga 
kertas itu kepada uskup setelah kelas. 

Mintalah seorang anak memberikan doa penutup. 

Kegiatan 
Pelengkap Pilihlah dari kegiatan-kegiatan berikut yang terbaik bagi anak-anak anda. Anda dapat 

menggunakannya dalam pelajaran itu sendiri atau sebagai suatu pengulangan atau 
rangkuman. Untuk petunjuk tambahan, lihat "Waktu Kelas" dalam "Bantuan Untuk 
Pengajar." 

1. Ceritakan kisah berikut ini mengenai Heber J. Grant, Presiden Gereja ke tujuh, dan 
bahaslah bagaimana ia melayani orang lain. 

Ayah Heber meninggal ketika ia masih berusia sembilan hari. Ibunya sangat miskin 
dan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dirinya dan si kecil Heber. 
la menghidupi mereka berdua dengan menjahit baju orang lain dan memberikan 
kost. Kadang-kadang ia menjahit berjam-jam tanpa istirahat sehingga ia hampir 
tidak kuat lagi mengayuh mesin jahit yang tua itu. Heber seringkah harus 
merangkak ke bawah mesin jahit dan mendorong kaki mesin ibunya. Musin dingin 
selalu sangat dingin di Salt Lake City, dan Heber hanya memiliki baju hangat yang 
tipis dan usang-untuk menghangatkannya, la sangat mendambakan sebuah 
mantel hangat tetapi ia tahu bahwa mereka hampir tidak cukup uang untuk 
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makanan. Heber sangat senang pada hari ulang tahunnya karena ibunya 
memberinya sebuah mantel musim dingin yang hangat yang dijahitnya sendiri. 
Mantel barunya ini adalah miliknya yang paling berharga. Beberapa minggu 
kemudian, ketika Heber sedang bergegas disuruh oleh ibunya, ia melihat seorang 
anak ukuran dia menggigil kedinginan. Anak laki-laki itu mengenakan baju hangat 
yang tipis, dan Heber ingat bagaimana rasanya jika tidak memakai mantel hangat. 
Heber melepaskan mantel barunya dan memaksa anak itu memakainya, la 
mengatakan agar anak itu menerimanya karena ia mempunyai mantel yang lain di 
rumah. 

Anda dapat meminta anak-anak memerankan kisah ini kemudian menjelaskan 
bagaimana perasaan mereka. 

2. Mintalah anak-anak duduk membentuk lingkaran dan meneruskan sebuah bola 
atau benda lunak berkeliling ketika anda bersenandung 

"Kami Senang Membantu." Ketika anda berhenti bersenandung, siapa pun yang 
sedang memegang bola atau benda lunak hendaknya mengatakan satu cara untuk 
menolong seseorang. Pastikan bahwa setiap orang mendapat giliran untuk 
menceritakan cara bagaimana ia dapat membantu. 

3. Penitikan atau selotipkan wajah tersenyum dengan posisi terbalik di baju anak 
sebelum mereka meninggalkan kelas. Katakan kepada mereka bahwa ketika 
mereka melakukan pelayanan yang baik kepada seseorang, mereka dapat 
membalik wajah tersenyum itu ke arah yang benar. 
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Saya Dapat Menjadi Murni 
dan Saleh 

Pelajaran 

35 
Tujuan Menolong anak-anak berkeinginan untuk menjadi murni dan saleh. 

Persiapan 1. Dengan penuh doa pelajarilah 3 Nefi 27:27; Mormon 1:1-4, 13-17; 2:1, 16-19; dan 
Ajaran dan Perjanjian 100:16. 

2. Bersiaplah untuk menolong anak-anak menyanyi atau mengucapkan lirik "Lagu 
MYB" (Buku Nyanyian Anak-Anak, him. 88); kata-katanya terdapat di belakang 
buku pedoman ini. 

3. Bahan yang diperlukan: 
a. Sebuah Kitab Mormon dan Ajaran dan Perjanjian bagi setiap anak. 
b. Botol garam dan bubuk lada (terisi), jika ada. 
c. Perisai dan cincin MYB. 
d. Gambar 3-34, Mormon Meringkas Lemping-lemping (62520; Perangkat Gambar 

Tulisan Suci 306). 

4. Buatlah persiapan yang diperlukan untuk setiap kegiatan pelengkap yang akan 
anda gunakan. 

Pengembangan 
Pelajaran yang 
Disarankan 

Kegiatan penarik 
perhatian 

Cerita tulisan suci 

Mintalah seorang anak memberikan doa pembuka. 

Tindak lanjuti anak-anak jika anda mendorong mereka untuk melakukan sesuatu 
selama minggu lalu. 

Mormon Murni dan Saleh 

Perlihatkan botol-botol garam dan bubuk lada yang anda bawa. Tuangkan garam ke 
tangan anda, dan perlihatkan kepada kelas. Jelaskan bahwa di tangan anda ada 
garam murni. Garam ini murni karena tidak ada apa-apa yang dicampurkan ke 
dalamnya. 

Taburkan lada halus ke dalam garam yang ada di tangan anda. Jelaskan bahwa 
garam ini tidak lagi murni karena telah tercampuri dengan benda lain. Apabila orang 
memperkenankan hal-hal yang salah atau tidak baik ke dalam pikiran mereka atau 
melakukan yang salah atau hal yang tidak baik, mereka tidak lagi murni. Mereka 
seperti campuran garam dan lada. Tekankan bahwa orang-orang yang murni setiap 
waktu selalu memikirkan hal yang baik dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. 

Jelaskan bahwa anda akan menceritakan mengenai seseorang dari Kitab Mormon 
yang hidup murni dan saleh. Ceritakan kisah berikut ini dengan kata-kata anda 
sendiri. 

Sebagai anak muda, Mormon dikenal sebagai orang yang hebat. Ketika Mormon baru 
berusia sepuluh tahun, ia telah diberitahu bahwa ketika ia tumbuh menjadi dewasa, ia 
akan bertanggung jawab terhadap lemping-lemping Nefi. Sejarah bangsa Nefi dicatat 
di atas lemping-lemping tersebut, la diberitahu untuk menjaga bangsanya, dan pada 
usia dua puluh empat tahun, untuk menulis sejarah mereka. Bantulah anak-anak 
memahami betapa pentingnya tanggung jawab ini. 
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• Menurut anda, sifat apakah yang dimiliki Mormon, pada usia sepuluh tahun, yang 
menyebabkan ia dipilih sebagai penjaga catatan-catatan sejarah berikutnya? Anak 
seperti apakah Mormon itu? (Biarkan anak-anak membahas jawabannya. Untuk 
menolong mereka, bacalah Mormon 1:1-2. Bantulah anak-anak memahami bahwa 
Mormon adalah seorang murid yang baik karena ia "mulai diajarkan sedikit 
menurut cara belajar bangsa-[nya]"; ia seorang anak yang bersungguh-sungguh," 
yang berarti bahwa ia matang dan dapat dipercaya; dan ia adalah seorang yang 
"cepat mengerti," yang berarti bahwa ia memperhatikan dan belajar mengenai 
banyak hal. Jelaskan bahwa Mormon mengasihi Bapa Surgawi dan mematuhi 
perintah-perintah, yang menjadikan ia murni dan saleh. Bapa Surgawi tahu bahwa 
la dapat mempercayakan tulisan suci pada lemping-lemping Nefi kepada Mormon) 

Jelaskan bahwa ketika Mormon berumur lima belas tahun, ia mengalami pengalaman 
yang menakjubkan, la dikunjungi oleh Tuhan Yesus Kristus. (Lihat Mormon 1:15). 

• Seandainya anda adalah Mormon, menurut anda bagaimana perasaan anda di 
hadapan Yesus Kristus? 

• Dengan cara bagaimanakah Mormon murni dan saleh? (Anda dapat menulis 
jawaban mereka di atas papantulis.) 

Jelaskan sebagian besar orang pada masa Mormon sangatlah jahat (lihat Mormon 
1:13-14). Mormon ingin orang-orang bertobat dan dibaptiskan sehingga mereka dapat 
menjadi saleh dan bahagia (lihat Mormon 3:2). la mengatakan kepada orang-orang 
agar bertobat, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. 

• Menurut anda bagaimana perasaan Mormon menjadi salah satu dari segelintir 
kecil orang yang mencoba hidup benar? 

Perlihatkan gambar 3-34, Mormon Meringkas Lemping-lemping. 

Jelaskan bahwa Mormon menulis sejarah bangsanya di atas lemping-lemping logam, 
sebagaimana ia diperintahkan, la juga menyusun sejarah-sejarah yang telah ditulis 
oleh bangsa lain. 

• Di manakah kita menemukan sejarah yang ditulis Mormon? 

Perlihatkan sebuah Kitab Mormon dan perlihatkan kepada anak-anak tulisan Mormon 
pada judulnya. Jelaskan bahwa kitab ini disebut dengan nama Mormon karena ia 
yang menyusun dan menjaga catatan-catatan ini dan karena ia seorang yang hidup 
saleh. 

Kita Dapat Murni dalam Pikiran, Perkataan, dan Perbuatan 

Pembahasan • Bagaimana kita dapat murni? 
tulisan suci 

Untuk menjawab pertanyaan ini, bacakan kepada anak-anak pernyataan Yesus 
Kristus yang tercatat dalam 3 Nefi 27:27: "Harus menjadi [orang] yang bagaimanakah 
kamu ini? Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, bahwa seperti aku." 

• Menjadi orang bagaimanakah seharusnya kita ini? 

Jelaskan kepada anak-anak bahwa segala sesuatu yang Yesus Kristus pikirkan, 
katakan, dan lakukan adalah baik. Untuk menjadi seperti Dia, kita harus mencoba 
untuk memikirkan, mengatakan, dan melakukan hal yang sama yang kita bayangkan 
akan Yesus pikirkan, katakan, dan lakukan. Bilamana kita dicobai untuk melakukan 
kesalahan, kita hendaknya bertanya kepada diri kita, "Apa yang Yesus inginkan saya 
lakukan?" Hal ini dapat menolong kita tetap murni dan saleh. 

Perisai dan cincin Perlihatkan kepada anak-anak perisai dan cincin MYB. Ingatkan mereka bahwa MYB 
perisai dan cincin ini dapat menolong mereka ingat untuk melakukan apa yang Yesus 
inginkan. Selama mereka tetap menjaga diri mereka bebas dari pikiran dan perbuatan 
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yang salah, dengan selalu memilih yang benar, mereka akan tetap menjaga diri 
mereka murni dan saleh. 

Nyanyian Bantulah anak-anak menyanyikan atau mengucapkan lirik "Lagu MYB." 

Cerita Ceritakan kisah berikut ini mengenai seorang gadis yang melakukan apa yang benar, 
walaupun hal itu sangat sulit: 

Paman kesayangan Debi sangat kesal dengan Debi dan keluarganya ketika mereka 
menjadi anggota Gereja, la menolak mengunjungi mereka hampir selama setahun. 
Ketika akhirnya pamannya datang, ia mengajak Debi menyertai keluarganya pergi 
mendaki gunung. Debi sangat senang. 

Pada hari kedua mendaki gunung, Debi menjatuhkan tempat airnya dan pecah. 
Matahari bersinar terang, dan akhirnya Debi ketinggalan. Mulutnya terasa kering; ia 
ingin minum air. 

Jauh di atas gunung dia dapat melihat yang lain berhenti dan sedang minum dari 
kaleng, la cepat-cepat naik agar dia juga bisa mendapat minuman. 

Sewaktu ia menuju kelompoknya, salah seorang dari mereka memanggil, "Mari 
minum, Debi." 

Kemudian ia melihat orang itu memegang sekaleng bir di tangannya. Pertama kali 
yang Debi pikirkan adalah betapa hausnya dia. Debi telah diajarkan injil dan telah 
dibaptis, dan tahu bahwa dia tidak dapat minum bir. Sekali lagi dia berpikir betapa 
hausnya dia. Debi ingin melakukan yang benar, la telah mencoba sedemikian keras 
sejak ia dibaptis dan berdoa agar ia dapat mematuhi perintah-perintah. Sekarang ia 
memerlukan bantuan untuk menjadi kuat. 

"Saya tidak minum bir. Apakah ada minuman lain?" kata Debi, sambil melihat 
langsung ke mata orang itu. 

Untuk sejenak paman John kelihatan marah. Kemudian ia berkata, "Debi adalah 
seorang Mormon. Mari kita berikan dia minuman lainnya untuk diminum." Lalu ia 
melanjutkan, "Maafkan saya, Debi." Debi sangat bersyukur atas kepatuhannya 
terhadap perintah-perintah. 

Pembahasan • Apakah yang dilakukan Debi agar tetap murni dan benar? 

• Menurut anda bagaimana perasaan Debi setelah ia memilih yang benar? 

• Bagaimanakah Debi menjadi contoh yang baik bagi pamannya? 

Cerita dan Katakan kepada kelas bahwa anda akan mengisahkan tiga kisah mengenai anak-
pembahasan anak yang ingin murni dan saleh dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan mereka. 

1. Ketika tetangga baru Rian pindah di sebelah rumah, ia bersahabat dengan salah 
satunya, seorang anak laki-laki sebaya bernama Tito. Mereka bermain bersama 
hampir setiap hari. Pada suatu hari mereka bermain bola di luar bersama anak-
anak lainnya di lingkungannya. Tito marah karena timnya kalah dan mulai 
mengeluarkan perkataan-perkataan kasar dan menyumpahi tim lainnya. Anak-anak 
lainnya pergi menjauh karena mereka tidak senang dan tidak lagi ingin bermain 
dengan Tito. Rian tinggal untuk berbicara dengan Tito, la menjelaskan kepada Tito 
bahwa orang tua mereka telah mengajar mereka bahwa adalah salah berbicara 
seperti itu kepada orang lain. la berkata bahwa mereka tidak suka mendengar 
perkataan seperti itu. Kemudian Rian berkata kepada Tito bahwa jika ia ingin 
bermain tanpa menggunakan perkataan kasar, ia akan minta anak-anak lainnya 
untuk bermain kembali. 

• Bagaimana Rian memperlihatkan bahwa ia murni dan saleh? (la tidak mencaci 
maki dan ia mencoba menolong anak lain belajar bahwa tidaklah baik mencaci 
maki.) 
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• Mengapa salah untuk mencaci maki? (Jelaskan bahwa Bapa Surgawi dan Yesus 
Kristus ingin kita berbicara dengan baik. Mereka tidak ingin kita menggunakan 
nama Mereka dalam kemarahan atau dengan cara yang tidak penuh kasih, yang 
dimaksudkan dalam "menyebut namaNya dengan sia-sia." Mereka yang mencaci 
maki menunjukkan contoh yang buruk. Cacian dapat menaruh pikiran yang tidak 
baik dalam benak kita dan perasaan buruk dalam hati kita.) 

2. Pada suatu hari ketika Korbi sedang bermain di luar, ia dan beberapa temannya 
dipanggil ke sebuah sudut tempat bermain oleh anak lainnya. Anak ini mempunyai 
rokok di kantongnya, la ingin anak-anak itu mencoba merokok. Anak-anak saling 
berpandangan, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Akhirnya Korbi berbicara dan 
mengatakan bahwa ia tidak ingin merokok dan menolak. Anak-anak yang lain 
setuju karena mereka tidak ingin merokok juga. 

• Bagaimana Korbi memperlihatkan bahwa ia murni dan benar? (la menolak 
merokok.) 

• Bagaimana hal ini dapat membantu anak-anak lainnya? 

• Apa yang akan anda lakukan jika anda berada di sana? 

3. Geri berada di rumah temannya melihat-lihat majalah. Teman Geri menemukan 
beberapa gambar yang tidak pantas dalam sebuah majalah dan ingin Geri 
melihatnya. Geri merasa sangat tidak enak ketika ia mengetahui gambar-gambar 
tersebut, la tahu bahwa Yesus Kristus tidak akan melihat gambar-gambar macam 
apa yang ada di majalah. Geri mengatakan bahwa ia tidak ingin melihatnya, dan ia 
menyarankan agar mereka keluar dan bermain. 

• Bagaimana Geri bersikap benar? (la menolak melihat gambar-gambar yang 
tidak pantas.) 

Tekankan bahwa beberapa gambar, buku, film, dan televisi tidaklah pantas dan 
dapat memberi kita pikiran jahat. Tekankan betapa pentingnya menjaga pikiran 
kita tetap murni dan diisi dengan pikiran yang saleh seperti Geri. 

Pembahasan Jelaskan bahwa film-film, dan pertunjukan televisi yang kita lihat dapat mempengaruhi 
cara kita bertindak. Program-program ini dapat memberikan gagasan ke dalam 
pikiran kita yang belum pernah ada sebelumnya. Gagasan-gagasan ini dapat menjadi 
baik atau buruk, tergantung pada acaranya. 

• Pernahkah anda berpura-pura menjadi seseorang yang anda pernah tonton di 
bioskop atau televisi? 

Jelaskan bahwa ini disebut meniru seseorang. Seringkali menyenangkan meniru 
seseorang yang anda anggap yakin pahlawan dalam suatu film. 

• Apakah ada film di bioskop atau televisi yang tidak baik untuk dilihat? (ya) 

• Adakah film bioskop atau televisi yang baik untuk dilihat? (ya) 

Mintalah mereka menyebut beberapa nama film kesukaan mereka. Kemudian mintalah 
mereka memikirkan pahlawan film televisi atau bioskop yang paling mereka sukai. 
Mintalah mereka menjawab pertanyaan berikut ini: 

• Apakah pahlawan anda selalu mematuhi hukum? 

• Apakah pahlawan anda pernah mencaci maki? 

• Apakah pahlawan anda bertindak dengan benar setiap waktu? 

• Apakah pahlawan anda berpakaian dan bersikap sopan? 

Jelaskan bahwa jika mereka terpaksa menjawab tidak untuk pertanyaan-pertanyaan 
ini, mungkin mereka harus mencari seseorang yang lebih saleh untuk dipilih menjadi 
pahlawan mereka. 
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Anjurkan kepada anak-anak agar mereka membicarakannya dengan orangtua mereka 
mengenai film dan pertunjukan televisi apakah yang dapat mereka pilih untuk 
ditonton. Tekankan jika sebuah program yang mereka tonton memiliki hal-hal yang 
buruk, mereka dapat mengganti salurannya, mematikan televisi, atau meninggalkan 
bioskop. 

Ingatkan anak-anak bahwa Roh Kudus dapat menolong kita mengetahui perbedaan 
antara benar dan salah. Jika kita memiliki suatu perasaan buruk atau tidak enak 
mengenai sesuatu, Roh Kudus sedang mengatakan kepada kita bahwa itu salafi. 

Rangkuman 

Kesaksian pengajar Berikan kesaksian anda mengenai pentingnya menjaga agar pikiran, perkataan, dan 
perbuatan kita murni dan saleh. Anda dapat membagikan pengalaman ketika anda 
dapat tetap murni dan saleh meskipun ada godaan. Bantulah anak-anak memahami 
bahwa kebahagiaan datang dari menjadi saleh, walaupun ketika sulit untuk 
melakukannya. 

Ajaklah anak-anak untuk selalu berpikir tentang apa yang Yesus Kristus inginkan 
mereka pikirkan, katakan, dan lakukan bilamana pun mereka mengalami kesulitan 
mengetahui bagaimana memilih yang benar. 

Tulisan suci Bacalah Ajaran dan Perjanjian 100:16 kepada kelas. Jelaskan bahwa kita adalah umat 
yang Bapa Surgawi inginkan menjadi murni dan saleh. 

Mintalah seorang anak memberikan doa penutup. 

Kegiatan 
Pelengkap Pilihlah dari kegiatan-kegiatan berikut yang terbaik bagi anak-anak anda. Anda dapat 

menggunakannya dalam pelajaran itu sendiri atau sebagai suatu pengulangan atau 
rangkuman. Untuk petunjuk tambahan, lihat "Waktu Kelas" dalam "Bantuan untuk 
Pengajar." 

1. Jelaskan bahwa Yesus Kristus ingin kita menjadi seperti Mormon, walaupun orang-
orang di sekitar kita mungkin tidak saleh. Dengan menggunakan bagan pasal 
kepercayaan ketigabelas, bantulah kelas mengulangi bersama bagian pertama 
darinya, sampai kata orang. Jelaskan bahwa jujur berarti benar dan tidak 
menyimpang; setia, suci, dan bajik berarti menjadi murni dan saleh. 

Anjurkan anak-anak untuk menghafal pasal kepercayaan ini. 

2. Jelaskan bahwa adalah lebih mudah menghindar dan menonton acara-acara yang 
buruk jika anak-anak dan para orangtua mereka sudah merencanakan sebelumnya 
program apa yang baik untuk ditonton. 

Sarankan beberapa program televisi dan acara bioskop yang berbeda kepada 
anak-anak dan tanyakan kepada mereka apakah dengan menontonnya merupakan 
pilihan yang benar. 

3. Bantulah anak-anak menyanyikan atau mengucapkan lirik dan melakukan gerakan-
gerakan lagu " I Have Two Ears" [Ku Punya Dua Telinga] (Buku Nyanyian Anak-
anak, him. 269). 

Telingaku tuk mendengar, (tunjukkan telinga) segala yang bajik 
Dan mataku tuk melihat (tunjukkan mata) segala yang baik 
Kupakai dengan bijak (rentangkan ke dua tangan) setiap waktu 
Syukur kepada Bapa, (lipatlah tangan seperti berdoa) Yang tlah menciptaku 
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Bibirku tuk mengucapkan (tunjukkan bibir) kata yang menghibur 
Tangan tuk membantu (tunjukkan tangan anda) tuk berbuat yang benar 
Kupakai dengan bijak (rentangkan ke dua tangan) setiap waktu 
Syukur kepada Bapa, (lipatlah tangan seperti berdoa) yang tlah menciptaku 

4. Mintalah anak-anak menyanyikan atau mengucapkan lirik lagu "Hum Your Favorite 
Hymn" [Snandungkan Pujian] (Buku Nyanyian Anak-anak, him. 152) 

Pada saat kau dapatkan 
Bicaramu menyimpang 
Dan pikiranmu tak lapang 
Ini yang kau lakukan 
Snandungkanlah pujian 
Nyanyian bagi Tuhan 
Dan pikiranmu kan tenang 
Snandungkan pujian 

Bahaslah bersama anak-anak bagaimana nyanyian ini dapat membantu mereka 
tetap menjaga pikiran dan perkataan mereka murni. 
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Menunjukkan Kasih 
Bagi Orangtua Kita 

Pelajaran 

35 
Tujuan Menolong anak-anak menunjukkan kasih bagi ayah dan ibu mereka dengan menjadi 

patuh dan suka menolong 

Persiapan 1. Dengan penuh doa pelajarilah Keluaran 20:12 dan Mormon 8:1. 

2. Bersiaplah menyanyikan bersama kelas "Keluarga Bahagia" (Buku Nyanyian Anak-
anak, him. 112); kata-katanya terdapat di bagian belakang buku pedoman ini. 

3. Pekalah anak-anak yang tidak memiliki kedua orangtua atau yang orangtuanya 
memiliki situasi yang berbeda. 

4. Bahan yang diperlukan: 
a. Kitab Mormon. 
b. Sebuah bola atau bantal kecil 
c. Sebuah gambar pohon keluarga untuk setiap anak (lihat contoh di akhir 

pelajaran ini) 
d. Gambar 3-34, Mormon Meringkas Lemping-lemping (62520: Perangkat Gambar 

Tulisan Suci 306); gambar 3-35, Moroni Menyembunyikan Lemping-lemping di 
Bukit Kumorah (62462; Perangkat Gambar Tulisan Suci 320); dan gambar 3-5, 
Adam dan Hawa Mengajar Anak-anak mereka. 

5. Buatlah persiapan yang diperlukan untuk setiap kegiatan pelengkap yang akan 
anda gunakan. 

Pengembangan 
Pelajaran yang 
Disarankan Mintalah seorang anak memberikan doa pembuka. 

Tindak lanjuti dengan anak-anak jika anda mendorong mereka untuk melakukan 
sesuatu selama minggu lalu. 

Bapa Surgawi Memberi Orangtua Kita Tanggung Jawab atas Diri Kita 

Kegiatan penarik Perlihatkan gambar 3-5, Adam dan Hawa Mengajar Anak-anak Mereka, 
perhatian 

• Siapakah yang di dalam gambar ini? (Adam, Hawa, dan anak-anak mereka.) 

• Apakah yang Bapa Surgawi inginkan Adam dan Hawa ajarkan kepada Anak-anak 
mereka? (Injil. Ingatkan anak-anak bahwa mereka telah membahasnya baru-baru 
ini di kelas; lihat pelajaran 35.) 

Jelaskan bahwa Bapa Surgawi memberikan anak-anak kepada orangtua kita untuk 
dijaga dan dikasihi sampai pada suatu hari mereka kembali kepadaNya. la ingin kita 
semua belajar bagaimana untuk menjadi layak untuk tinggal bersamaNya setelah 
kehidupan ini. Bapa Surgawi mengharapkan orangtua mengajarkan perintah-perintah 
kepada anak-anak mereka dan mengurus kebutuhan mereka. Ini adalah tanggung 
jawab yang besar bagi orangtua kita. 
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Berikan setiap anak selembar pohon keluarga. Suruhlah anak-anak menulis nama 
mereka atau menggambar muka orangtua di batang pohon dan nama-nama atau 
mukanya sendiri dan kakak atau adik pada cabang-cabang. 

Pembahasan • Mengapa Bapa Surgawi memberikan kita orangtua? (Untuk mengasihi dan 
merawat kita dan mengajarkan kita perintah-perintahNya.) 

Jelaskan bahwa Bapa Surgawi tahu bahwa anak-anak dapat menunjukkan kasih 
kepada orangtua mereka. Bapa Surgawi mengatakan kepada kita bahwa kita 
hendaknya melakukan perintah ini (lihat Keluaran 20:12). Ada banyak cara untuk 
menunjukkan kasih kita bagi orangtua kita. 

Kita Menunjukkan Kasih Bagi Orangtua Kita dengan Membantu Mereka 

Cerita Jelaskan kepada kelas bahwa membantu adalah salah satu cara menunjukkan kasih 
kepada orangtua. 

Ceritakan kisah berikut ini dengan kata-kata anda sendiri. 

Emma dapat melihat bahwa ibunya sedang tidak sehat. Ibunya kelihatan letih dan 
sering duduk beristirahat. Bahkan suara ibu terdengar letih ketika ia berbicara kepada 
David dan John, adik laki-laki Emma. Emma memikirkan segala hal yang dilakukan 
ibunya untuknya dan berharap ia dapat menolong ibunya merasa lebih baik. 

• Hal-hal apakah yang dapat Emma lakukan untuk menolong ibunya? 

Emma duduk bersama adik-adik laki-lakinya dan bermain bersama mereka, la 
menolong mereka bermain dengan tenang dan gembira. Kemudian ia menolong 
mereka berbaring untuk beristirahat agar ibunya dapat tidur siang. Lalu Emma 
menolong mereka menyingkirkan mainan mereka. 

Ketika ibunya selesai menyiapkan makan siang, Emma membantu David dan John 
mencuci tangan dan bersiap untuk berdoa. Ibunya tersenyum kepada Emma dan 
memberi dia pelukan. 

"Terima kasih atas bantuan kamu yang menyenangkan pada hari ini." Ibu 
membisikkan ke telinga Emma. 

Pembahasan • Bagaimana Emma menunjukkan kasih bagi ibunya? 

• Bagaimana pendapat anda perasaan Emma setelah menolong ibunya? 

• Bagaimana pendapat anda perasaan ibunya? 

Kegiatan Lemparkan sebuah bola kepada setiap anak dan ajukan salah satu pertanyaan 
berikut ini. Setelah anak-anak menjawab, mintalah dia melempar bola itu kepada 
anda lagi. Berilah kesempatan kepada setiap anak untuk menjawab kedua 
pertanyaan ini. 

• Apa yang ibu dan ayah saya lakukan untuk menunjukkan kasih mereka bagi saya? 

• Apa yang dapat saya lakukan untuk menunjukkan kasih bagi ayah dan ibu saya? 

Kita Menunjukkan Kasih Bagi Orangtua Kita dengan Menjadi Patuh 

Pembahasan Jelaskan bahwa kepatuhan adalah cara penting lainnya untuk menunjukkan kasih 
bagi orangtua. 

Cerita Ceritakan dengan kata-kata anda sendiri kisah berikut ini mengenai Anang dan 
ayahnya: 

Akhirnya Anang ditugaskan menjaga kambing-kambing, la telah cukup besar untuk 
tinggal bersama kambing-kambing selama kambing itu merumput di gunung. Anang 
berumur delapan tahun dan sudah tidak sabar menunggu tanggung jawab menjaga 
kawanan kambing itu. 
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Anang merenungkan bagaimana setiap pagi ia dan anjingnya, Numie, akan 
mengumpulkan kambing-kambing dan mengikuti kawanan yang lainnya selagi mereka 
membawa kambing-kambing kampung menyusuri jalan setapak ke atas gunung 
mendapatkan rumput yang tinggi. Pada sore harinya ayahnya datang ke gunung dan 
menolong Anang dan Numie membawa kambing-kambingnya pulang. 

Ayahnya berkata, "Jangan pernah meninggalkan jalan setapak ke gunung, Anang. 
Jika kamu kehilangan seekor kambing, panggillah dia, tetapi jangan pernah 
meninggalkan jalan setapak itu. Gunung itu tidak rata dan sangat berbahaya. Putraku, 
kamu harus melakukan apa yang saya katakan. Jangan pernah meninggalkan jalan 
setapak ke gunung." 

Hari demi hari tanggung jawab Anang yang baru menjadi semakin mudah, dan ia 
mulai suka saat-saat berada di gunung. 

Pada suatu sore, Anang menyadari kalau ayahnya terlambat datang menolong dia. 
Dia memutuskan bahwa ia akan mengumpulkan kambing-kambing itu dan mulai 
menuruni jalan setapak menuruni gunung untuk menemui ayahnya. Dengan bantuan 
Numie, ia segera mengumpulkan kambing-kambingnya, la kesal karena tiga 
kambingnya telah hilang—Summa, kambing tertua dengan kedua anaknya. Apa yang 
harus dia lakukan? Anang memutuskan bahwa Summa mungkin telah pergi ke atas di 
mana mereka pernah pergi beberapa kali bersama-sama sebelumnya, la harus 
mencarinya. 

Dengan meninggalkan Numie untuk menjaga kambing-kambing lainnya, ia mulai naik 
ke atas gunung. Tidak lama kemudian dia melihat Summa dan anak-anaknya jauh 
dari jalan setapak di sebidang rerumputan. Di sana ada banyak rumput dan batu-
batu, dan Anang tidak dapat melihat apa yang ada antara dia dan Summa. Anang 
tahu bahwa ia harus tetap pada jalan setapak, maka ia memanggil, tetapi Summa 
berjalan semakin jauh. 

Hari mulai gelap, dan tidak lama kemudian Anang sama sekali tidak dapat melihat 
tiga kambing itu. la tahu bahwa sesuatu harus dilakukan, maka ia memutuskan untuk 
mengejar mereka. Pastilah ia dapat menemukan mereka dan kembali ke jalan setapak itu. 

Baru saja ia mulai keluar dari jalan setapak itu, ia ingat apa yang ayahnya katakan, 
Anang, kamu jangan pernah meninggalkan jalan setapak." 

Anang tahu ia harus mematuhi ayahnya, maka ia duduk dan sekali lagi mulai 
memanggil Summa. Tiba-tiba ia mendengar bunyi gemerisik di rumput, la melihat 
kambing dan kedua anaknya menghampiri. Akhirnya kambing-kambing itu datang 
kepada Anang. 

Anang menggiring kambing-kambing tersebut kembali menuruni jalan setapak, di 
mana ia bertemu ayahnya yang datang menjemput dia. Bersama-sama mereka 
membawa kambing-kambing itu pulang dengan Numie memimpin. 

Hari berikutnya Anang mengajak ayahnya kembali ke tempat di mana ia menunggu 
Summa. Ayah Anang membawanya kedekat rerumputan itu dan menunjukkan 
kepadanya sebuah tebing yang curam. Anang bisa jatuh dari tebing itu seandainya ia 
pergi mengejar Summa. Anang berterima kasih dalam hatinya bahwa ia telah 
mematuhi dan menghormati ayahnya. 

Pembahasan • Menurut anda bagaimana perasaan Anang mengenai ayahnya? (la mengasihi dia.) 

• Bagaimana Anang menunjukkan kasih bagi ayahnya? (la mematuhi dia dengan 
tidak meninggalkan jalan setapak.) 

• Bagaimana mematuhi ayahnya menolong Anang? (la tetap pada jalan setapak dan 
selamat.) 
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Jelaskan bahwa kadang-kadang kita tidak memahami mengapa orangtua kita 
mengatakan kepada kita untuk melakukan beberapa hal. Orangtua yang benar 
mengasihi anak-anak mereka dan ingin yang terbaik bagi mereka. Anak-anak 
hendaknya mematuhi orangtua dan melakukan apa yang mereka minta agar 
dilakukan. Ketika kita mematuhi orangtua kita, kita menunjukkan kasih kita bagi 
mereka. 

Nyanyian Nyanyikan atau ucapkan lirik lagu "Keluarga Bahagia." 

Moroni Menunjukkan Kasih bagi Ayahnya, Mormon 

Cerita tulisan suci Katakan kepada anak-anak bahwa Kitab Mormon mempunyai beberapa kisah 
dan gambar mengenai orang-orang yang menunjukkan kasih bagi orangtua mereka dengan 

bersikap patuh dan suka menolong. Salah satunya adalah mengenai nabi Moroni. 

Perlihatkan gambar 3-35, Moroni Menyembunyikan Lemping-lemping di bukit Kumora. 
Tanyakan kepada anak-anak apa yang mereka ketahui mengenai gambar ini. Katakan 
kepada mereka bahwa Moroni telah menguburkan lemping-lemping emas itu. 
Bertahun-tahun kemudian, ia kembali sebagai seorang malaikat kepada Joseph Smith 
untuk menunjukkan kepadanya di mana lemping-lemping itu berada. Ayah Moroni 
adalah nabi Mormon. Di samping gambar Moroni, pasanglah gambar 3-34, Mormon 
Meringkas Lemping-lemping. 

Jelaskan bahwa Mormon telah dipilih oleh Bapa Surgawi untuk mengumpulkan 
sejarah-sejarah menjadi satu dan mencatat sejarah-sejarah itu di atas lemping-
lemping. la selalu menunjukkan kasihnya bagi Bapa Surgawi dengan melakukan 
apapun yang la minta, la mengajar putranya, Moroni hal yang sama. Mormon 
mengasihi Moroni dan ingin agar dia bahagia, la tahu bahwa mengasihi dan 
mematuhi Bapa Surgawi akan menolong Moroni berbahagia. 

Bahkan setelah Moroni dewasa, Mormon terus mengajar putranya untuk mengasihi 
Bapa Surgawi. Moroni mengasihi ayahnya dan ingin mengikuti contohnya. 

Karena kasihnya yang besar bagi ayahnya, Moroni mematuhi ajaran-ajaran ayahnya, 
la menuliskan apa yang diajarkan ayahnya kepadanya agar semua orang di dunia 
dapat mengetahui ajaran-ajaran ayahnya. Mormon meninggal sebelum lemping-
lemping emas selesai, jadi Moroni mengambil catatan itu dan menyelesaikannya. 

Tulisan suci dan Bacalah Mormon 8:1 kepada kelas. 
pembahasan . . . . . 

• Mengapa Moroni mematuhi Mormon? (Karena ia mengasihi dia.) 

• Bagaimana Moroni menunjukkan kasih bagi ayahnya? (Dengan menjadi patuh dan 
suka menolong.) 

Rangkuman 

Pembahasan • Mengapa Bapa Surgawi memberi kita orangtua? (Untuk mengasihi kita, mengajar 
kita tentang perintah-perintah dan memelihara kita.) 

• Bagaimana kita dapat menunjukkan kepada orangtua bahwa kita mengasihi 
mereka? (Dengan mematuhi dan membantu.) 

• Dalam hal apakah kisah-kisah Anang, Emma, dan Moroni itu serupa? (Dalam 
semua kisah ini, orang-orang menunjukkan kasih bagi orangtua dengan bersikap 
patuh dan suka membantu.) 

Kesaksian pengajar Berikan kesaksian mengenai pentingnya orangtua dan berkat-berkat yang dapat 
datang ketika kita menunjukkan kasih kita bagi mereka. Ajaklah anak-anak memilih 
satu cara di mana mereka dapat menunjukkan kasih mereka bagi orangtua mereka 
selama minggu mendatang. 

Mintalah seorang anak memberikan doa penutup. 
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Kegiatan 
Pelengkap Pilihlah dari kegiatan-kegiatan berikut yang terbaik bagi anak-anak anda. Anda dapat 

menggunakannya dalam pelajaran itu sendiri atau sebagai suatu pengulangan atau 
rangkuman. Untuk petunjuk tambahan, lihat "Waktu Kelas" dalam "Bantuan untuk 
Pengajar." 

1. Nyanyikan bersama kelas "K'luarga Dapat Kekal Selamanya" (Buku Nyanyian 
Anak-anak, him. 106); kata-katanya terdapat di bagian belakang buku pedoman 
ini. 

2. Mintalah anak-anak menggambar bagaimana mereka dapat menunjukkan kasih 
bagi orangtua mereka. 

3. Mainkan "Pengajar, Bolehkah saya" bersama anak-anak. Mintalah mereka berdiri 
dalam barisan menghadap anda. Buatlah pernyataan seperti "(nama anak), 
bantulah ibumu mencuci piring." Anak hendaknya menjawab, "Pengajar, bolehkah 
saya membantu ibu mencuci piring?" atau yang serupa. Jika anak mengatakan ini, 
anda mengatakan, "Maju, satu langkah" dan anak itu melangkah ke hadapan 
anda. Jika anak maju melangkah tanpa bertanya, ia harus mundur selangkah, atau 
menjauhi anda. Anak pertama yang dapat menyentuh tangan anda adalah 
pemenangnya. 
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Memuja Di Gereja Pelajaran 35 

Tujuan Memperkuat keinginan anak-anak untuk memuja di Gereja. 

Persiapan 1. Dengan penuh doa pelajarilah Keluaran 20:8 dan Ajaran dan Perjanjian 25:12. 

2. Persiapkan bintang berpucuk empat seperti terlihat gambar. Taruhlah dalam 
kantong kertas untuk digunakan dalam permainan. 

3. Bersiaplah untuk menolong anak-anak menyanyikan atau mengucapkan lirik lagu 
"When I Go to Church" [Bila Ke Gereja] (Buku Nyanyian Anak-anak, him. 157). 

4. Bahan yang diperlukan: 
a. Sebuah Ajaran dan Perjanjian. 
b. Sebuah kantong kertas 
c. Gambar 3-25 Pergi Ke Gereja; gambar 3-59, Mengedarkan Sakramen (62021); 

gambar 3-64, Berdoa di Gereja; gambar 3-65, Bernyanyi di Gereja; gambar 
3-66, Mendengarkan di Gereja; gambar 3-67, President Spencer W. Kimball. 

d. Kapur tulis, papan tulis, dan penghapus. 

5. Buatlah persiapan yang diperlukan untuk setiap kegiatan pelengkap yang akan 
anda gunakan. 

Pengembangan 
Pelajaran yang 
Disarankan Mintalah seorang anak memberikan doa pembuka. 

Tindak lanjuti dengan anak-anak jika anda mendorong mereka untuk melakukan 
sesuatu selama minggu lalu. 
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Minggu adalah Hari yang Istimewa 

Kegiatan penarik Bantulah anak-anak menyanyikan atau mengucapkan lirik dari "Bila Di G'reja." 
perhatian 

Ku s'lalu merasa bahagia 
Bila di g'reja 
Musik lembut berkumandang 
Ku pun duduk dengan tenang 
Kuberi salam semua 
Bila di g'reja 

Ku menyanyi dengan gembira 
Bila di g'reja 
Kepalaku tundukkan dan 
Doa pun kudengarkan 
Kuberpikir tentang Dia 
Bila di g'reja 

Kub'lajar tentang Bapa Surgawi 
Bila di g'reja 
Ku bersyukur tuk berkatNya 
Tuk alam dan keluarga 
Tuk s'gala yang diberiNya 
Bila di g'reja 

Jelaskan bahwa Bapa Surgawi tahu bahwa kita memerlukan waktu setiap minggu di 
mana kita dapat belajar lebih banyak mengenai Dia dan Yesus Kristus, la menjadikan 
hari Minggu sebuah hari yang istimewa untuk kita, sebuah hari untuk pergi ke 
pertemuan sakramen dan pertemuan Pratama. la menginginkan hari Minggu menjadi 
sebuah hari yang bahagia, hari yang kita nanti-nantikan. Ketika kita memilih pergi ke 
Gereja, kita memilih yang benar. 

Gereja adalah Sebuah Tempat yang Istimewa 

Cerita dan Ceritakan kepada anak-anak mengenai seorang anak yang memiliki sebuah masalah 
pembahasan yang hampir membuatnya berhenti datang ke Gereja. Namanya adalah Vaughn 

Featherstone, dan dikemudian hari ia menjadi seorang Pembesar Umum. Jelaskan 
ketika Vaughn Featherstone masih kecil, keluarganya sangat miskin dan tidak dapat 
membeli pakaian. 

"Saya mempunyai sepasang sepatu yang saya pakai ke Gereja. Sepatu itu bukanlah 
sepatu yang paling baik. Sepatu ini berlubang di telapaknya, sehingga saya 
memotong kertas karton [dari kardus sereal] dan memasukkannya ke dalam sepatu 
sebagai tambalannya. Jika saya pergi ke Gereja saya duduk dengan kedua kaki 
dijejakkan ke lantai; saya tidak mau mengangkat satu kaki dan membuat seseorang 
melihat [tulisan dikarton sereal] di bawah sepatu saya. Saya pergi ke gereja begitu, 
dan segalanya berjalan lancar sampai sepatu saya rusak. Kemudian saya tidak tahu 
apa yang harus saya lakukan. Saya ingat hari itu adalah hari Sabtu, dan saya pikir. 
Saya harus pergi ke Gereja. Di Gereja saya adalah orang yang berarti. Mereka 
sangat memperhatikan saya.' Saya memikirkan hal itu, dan saya mencari dalam kotak 
sepatu kecil yang tetangga berikan kepada kami. Saya mencari-cari dan hanya 
sepasang sepatu yang pas buat saya Sepatu itu adalah sepasang sepatu 
perawat wanita. Saya berpikir, 'Bagaimana saya bisa memakainya? Mereka akan 
mengejek, menertawakan saya di gereja.' Dan karena itu, saya memutuskan untuk 
tidak memakainya, dan saya tidak akan pergi ke gereja." 

• Bagaimana perasaan anda jika anda adalah Brother Featherstone? 

• Apa yang akan anda lakukan? 
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Biarkan beberapa anak menjawab, kemudian teruskan kisah ini. 

"Saya memikirkannya sampai malam, dan pagi harinya . . . saya tahu bahwa saya 
harus perg i ! . . . Saya memutuskan apa yang harus saya lakukan. Saya akan berlari ke 
sana lebih dahulu dan duduk di depan sebelum orang-orang datang. Saya pikir, saya 
akan menaruh kaki saya di bawah bangku [kursi] maka tidak seorangpun dapat 
melihat sepatu itu, dan kemudian saya akan menunggu sampai semua orang pergi. 
Setelah mereka pergi saya akan lari pulang ke rumah kira-kira setengah jam 
kemudian atau lebih.' Itulah rencana saya. Saya bergegas ke gereja setengah jam 
lebih awal, dan berhasil. Tidak seorang pun ada di sana. Saya menaruh kaki saya di 
bawah bangku. Tidak lama kemudian semua orang masuk ke dalam gereja dan 
kemudian tiba-tiba seseorang mengumumkan: 'Kita sekarang akan berpisah ke kelas-
kelas.' Saya lupa bahwa kita harus masuk ke kelas . . . Saya ketakutan. Para petugas 
mulai menuruni deretan-deretan, mereka tiba di deretan kami, dan semua orang 
berdiri dan pergi. Tetapi saya tetap duduk saja. Saya tidak bisa bergerak. Saya tahu 
bahwa saya tidak dapat bergerak karena takut kalau-kalau seseorang akan melihat 
sepatu saya. Tetapi tekanan sosial begitu kuat. Seluruh pertemuan itu kelihatannya 
berhenti dan menunggu sampai saya bergerak, jadi saya terpaksa bergerak. Saya 
berdiri dan mengikuti saja kelas di bawah. 

"Saya kira saya telah belajar pelajaran yang terbesar yang pernah saya alami dalam 
kehidupan saya pada hari itu. Saya pergi ke bawah, dan pengajar meminta kami 
duduk dalam setengah lingkaran yang besar. Masing-masing sepatu saya terasa dua 
kaki besarnya. Saya tidak dapat mengatakan betapa malunya saya. Saya 
memperhatikan, tetapi, apakah anda tahu, tidak seorang pun dari anak-anak yang 
berusia delapan dan sembilan tahun dalam kelas itu menertawakan saya. Tidak 
seorang pun melihat ke arah saya. Tidak seorangpun menunjuk pada sepatu saya. 
Pengajar saya tidak melihatnya. Saya memperhatikan selama itu. Saya 
memperhatikan semua orang untuk melihat apakah ada yang melihat saya — Tentu 
saja mereka melihat sepatu perawat yang saya pakai ke gereja. Tetapi mereka 
memiliki nurani yang baik untuk tidak menertawakan" (Vaughn J. Featherstone, Acres 
of Diamons," dalam Speeches of the Year, 1974 [Provo: Brigham Young University 
Press, 1975], him. 351-52). 

• Mengapa Brother Featherstone rela memakai sepatu perawat wanita ke gereja 
ketika ia masih kecil? (Karena ia ingin sekali pergi ke gereja.) 

Jelaskan bahwa Featherstone muda tahu bahwa sangatlah penting menghadiri 
gereja, la bahagia pergi ke gereja setiap minggu, walaupun keluarganya tidak dapat 
membelikan sepatu yang bagus, la memutuskan pergi ke gereja adalah lebih penting, 
walaupun ia tidak mempunyai sepatu yang bagus. 

Kita Menghadiri Gereja untuk Memuja Bapa Surgawi dan Yesus Kristus 

Jelaskan bahwa di seluruh dunia anak laki-laki dan anak perempuan dan para 
orangtua menghadiri pertemuan gereja setiap Minggu. Ketika kita menghadiri Gereja 
dan mengambil bagian dengan mendengarkan dan belajar, kita sedang memuja 
Bapa Surgawi dan Yesus Kristus. Perlihatkan gambar 3-25, Pergi Ke Gereja. Jelaskan 
bahwa mereka pergi untuk memuja. 

Tulislah kata Memuja di papan tulis. 

Jelaskan bahwa ada banyak cara di mana kita dapat memuja di Gereja. Pasanglah 
gambar 3-59, Mengedarkan Sakramen. 

Ingatkan anak-anak bahwa ketika kita mengambil sakramen, kita mengingat Yesus 
Kristus. Jika kita telah dibaptis, kita memperbarui perjanjian yang kita buat untuk 
selalu mengingat Dia dan mematuhi perintah-perintahNya. Mengambil sakramen 
adalah salah satu cara pemujaan kita yang paling penting saat kita menghadiri 
gereja. 

Papan tulis dan 
gambar 
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Perlihatkan gambar 3-65, Bernyanyi di Gereja, di samping gambar sakramen. 

Tulisan suci Jelaskan ketika kita menyanyikan sebuah lagu dengan perasaan, kita mengutarakan 
kasih kita bagi Bapa Surgawi dan Yesus Kristus. Jika kita tidak bernyanyi, kita 
kehilangan kesempatan memuja Dia. 

Bacakan Ajaran dan Perjanjian 25:12 kepada anak-anak. Tekankan bahwa Bapa 
Surgawi senang ketika kita menyanyikan lagu dan nyanyian suci bagiNya. 

Kegiatan gambar Perlihatkan gambar 3-64, Berdoa di Gereja, disamping gambar bernyanyi. 

Jelaskan bahwa kita mendengar banyak doa saat kita di gereja. Ingatkan anak-anak 
bahwa ketika orang lain mengucapkan doa, kita hendaknya menutup mata kita, 
menundukkan kepala kita, dan mendengarkan apa yang dia katakan. 

• Apa yang kita katakan pada akhir doa? (Amin) 

• Mengapa kita mengatakan "Amin"? (Untuk menunjukkan bahwa kita setuju dan 
mendukung apa yang telah dikatakan.) 

Jelaskan bahwa selama kebaktian sakramen kita dapat berdoa dengan tenang. 
Sementara kita memikirkan mengenai Yesus Kristus, kita dapat memohon kepada 
Bapa Surgawi untuk menolong kita memilih yang benar dan mematuhi perintah-
perintah. 

Perlihatkanlah gambar 3-66, Mendengarkan di Gereja, setelah gambar berdoa. 

Kegiatan • Bagaimana kita menunjukkan kalau kita sedang mendengarkan di Gereja? 
pembahasan (Dengan duduk khidmat, dengan tidak berbicara, dan dengan memperhatikan 

penceramah dan pengajar.) 

Ajaklah anak-anak menyebutkan beberapa orang yang hendaknya kita dengarkan 
ketika berada di gereja. Suruhlah mereka untuk mengangkat jari untuk setiap 
gagasan. Jawaban mungkin termasuk: seorang penceramah dalam pertemuan 
Pratama atau pertemuan sakramen, pemuda memberkati sakramen, seseorang 
berdoa dalam kelas atau dalam sebuah pertemuan, dan seorang pengajar. 

Cerita Perlihatkan gambar 3-67, Presiden Spencer W. Kimball. Jelaskan bahwa beliau 
adalah nabi dan Presiden Gereja yang ke duabelas. Ceritakan kisah berikut ini 
mengenai dia. 

Presiden Spencer W. Kimball ketika itu masih kecil ketika ia mendengar seorang 
pemimpin Gereja dari Salt Lake City mengatakan kepada jemaah bahwa mereka 
hendaknya membaca tulisan suci. la menyadari bahwa ia tidak pernah membaca 
Alkitab, maka ia menetapkan goal untuk membacanya, 

Spencer pulang ke rumah dan naik ke loteng dan menyalakan lampu tempel dan 
membaca pasal pertama Kejadian malam itu juga. Walaupun sulit, ia tahu jika orang 
lain sudah membacanya, maka ia juga dapat. 

Setahun kemudian ia telah membaca setiap pasal dalam Alkitab. Setelah ia selesai, ia 
merasa senang karena ia telah mencapai gol yang telah ditetapkannya. (Lihat 
Spencer W. Kimball, "Planning for a Full dan Abundant Life," Ensign, Mei 1974, him. 
88.) 

• Mengapa Spencer W. Kimball memutuskan untuk membaca Alkitab? (Karena ia 
telah mendengar pembicara di Gereja menyarankan bahwa setiap orang 
hendaknya membaca tulisan suci.) 

• Apa yang telah anda dengar dari seorang pembicara di Gereja yang menarik 
perhatian anda atau menolong anda mematuhi suatu perintah atau belajar lebih 
banyak mengenai injil? 
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Rangkuman 

Permainan Perlihatkan bintang yang anda siapkan. Jelaskan bahwa empat cara memuja yang 
telah anda bicarakan pada hari ini tertulis di atasnya. Jelaskan bahwa anda akan 
menaruh bintang ini dalam kantong kertas dan memberikan kesempatan kepada 
setiap anak untuk mengeluarkan bintang itu dari kantong tersebut. Lalu mereka harus 
menjawab pernyataan berikut mengenai kata yang terdapat di pucuk bintang yang 
mereka pegang. 

Berikut ini ada beberapa pernyataan yang disarankan. Ajukan pertanyaan yang sama 
setiap kali pokok yang sama dipilih. Karena ada banyak jawaban berbeda untuk 
setiap pernyataan, maka permainan ini dapat diulangi untuk memberikan kepada 
setiap anak beberapa kesempatan mengambil bagian. 

Mendengar: Siapakah orang-orang yang hendaknya kita dengarkan di Gereja? 
(Uskup, Imam yang memberkati sakramen, para anggota yang berceramah, para 
pengajar Pratama.) 

Bernyanyi: Sebutkan sebuah lagu yang suka anda nyanyikan di Gereja. (Anda dapat 
minta kelas menyanyikan lagu yang dipilih anak-anak.) 

Berdoa: Sebutkan saat kita berdoa di Gereja (Doa pembuka, memberkati roti, 
memberkati air, doa penutup, doa tanpa suara, atau doa pembuka dan doa penutup 
di Pratama.) 

Sakramen: Sebutkan satu hal yang dapat anda lakukan selama sakramen. (Berpikir 
tentang Yesus, berdoa, duduk dengan khidmat, mendengarkan doa, atau mengingat 
janji pembaptisan.) 

Kesaksian pengajar Berilah kesaksian anda bahwa berkat-berkat besar kedamaian, peningkatan 
pengertian akan injil, dan kedekatan dengan Bapa Surgawi dan Yesus Kristus dapat 
datang dari memilih untuk memuja dengan benar. Ajaklah anak-anak untuk 
mendengarkan lebih cermat pada pertemuan berikutnya. 

Mintalah seorang anak memberikan doa penutup 

Kegiatan 
Pelengkap Pilihlah dari kegiatan-kegiatan berikut yang terbaik bagi anak-anak anda. Anda dapat 

menggunakannya dalam pelajaran itu sendiri atau sebagai suatu pengulangan atau 
rangkuman. Untuk petunjuk tambahan, lihat "Waktu Kelas" dalam "Bantuan untuk para 
Pengajar." 

1. Persiapkan sebuah sapu tangan dengan sebuah kancing diikatkan pada salah 
satu sisi saputangan. Katakan kepada anak-anak bahwa anda akan menjatuhkan 
saputangan. Katakan kepada mereka untuk mengangkat tangan jika mereka 
mendengar saputangan itu jatuh. Pujilah mereka yang mengangkat tangannya 
karena mereka mendengarkan dengan baik. Lepaskan kancing dari sisi 
saputangan dan jatuhkan saputangan itu lagi. Mintalah anak-anak untuk 
mengangkat tangan jika mereka mendengarnya kali ini. 

Katakan kepada anak-anak bahwa mereka hendaknya selalu mendengarkan 
dengan teliti seperti ketika mereka mendengarkan saputangan itu jatuh. Kapanpun 
ada seseorang berdiri untuk berbicara kepada mereka, apakah itu uskup atau 
presiden Pratama atau seorang anak Pratama yang sedang memberikan ceramah, 
mereka hendaknya mendengarkannya. Ketika pengajar berdiri di depan mereka 
dalam kelas, hal ini adalah suatu tanda untuk menyimak sehingga mereka dapat 
mendengar apa yang akan dikatakan guru. Ingatkan mereka agar tidak lengah 
mendengarkan sesuatu yang penting, oleh sebab itu mereka harus mendengar 
dengan teliti akan apa yang dikatakan. 
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2. Ceritakan kisah berikut ini: 

Karen suka pergi ke Pratama. Pada suatu hari Minggu, ayah Karen bertanya, "Apa 
yang kamu pelajari di Pratama hari ini, Karen?" Karen berpikir sejenak, lalu dia 
berkata, "Saya tidak ingat, yah." Sewaktu ia berpikir, ia ingat bahwa selama di 
Pratama dia telah berpikir betapa indahnya nanti pesta ulang tahun Sally pada hari 
berikutnya, la sama sekali tidak mendengarkan di Pratama! 

Ayahnya berkata, "Karen, saya senang kamu pergi ke Pratama, tetapi Ibu dan 
saya ingin kamu khidmat ketika berada di sana. 

"Tetapi, Ayah, saya sangat tenang!" 

"Saya senang kamu tenang, Karen, tetapi itu hanya sebagian dari kekhidmatan. 
Kamu juga perlu mendengarkan dan berpartisipasi dalam segala hal. Ketika doa 
diucapkan, kamu hendaknya memikirkannya seolah kamu sendiri berdoa dan 
kemudian mengatakan amin. Ketika bernyanyi, kamu hendaknya memikirkan kata-
kata dari lagu itu. Kamu hendaknya mendengarkan pengajarmu dengan teliti. 
Apabila kamu ikut serta dalam segala hal, kamu akan merasa dekat dengan Bapa 
Surgawi. Itulah yang disebut khidmat. 

3. Jika ada seorang anak dalam kelas anda yang tidak hadir atau kurang aktif, 
ambillah waktu bersama kelas untuk mempersiapkan sebuah surat bagi anak itu. 
Mintalah anak-anak membantu anda dengan menyarankan beberapa hal yang 
mereka lakukan di gereja di mana anak itu dirindukan. Tulislah dalam surat bahwa 
anda dan anak-anak merindukan dia di kelas. Mintalah setiap anggota kelas 
menandatangani surat itu. Kirimkan surat itu. 

4. Bantulah anak-anak menyanyikan atau mengucapkan lirik dari "Pintu Gereja" (Buku 
Nyanyian Anak-anak, him. 104). 

Pintu G'reja bagai berkata, 
"Sst, diam." 
Kar'na G'reja tempat tuk berkhidmat, 
"Sst, diam." 
Di sini kita b'lajar injil, 
Nyanyi, doa di hari Sabat. 
Kar'nanya bila masuk G'reja 
"Sst diam." 
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Berpuasa Membawa Kita 
Lebih Dekat Kepada 
Bapa Surgawi dan Yesus Kristus 
Tujuan Menolong anak-anak memahami bahwa puasa dapat mendekatkan mereka kepada 

Bapa Surgawi dan Yesus Kristus dan bahwa mereka dapat berpuasa dan berdoa 
untuk berkat-berkat khusus. 

Persiapan 1. Dengan penuh doa pelajarilah Markus 9:17-29 dan Ajaran dan Perjanjian 88:76. 

2. Akan lebih baik mengajar pelajaran ini pada hari Minggu sebelum minggu puasa. 

3. Jika tersedia di wilayah anda, bersiaplah untuk menayangkan "The Law of Fast" 
[Hukum Puasa] (4 menit, 10 menit) dalam Family Home Evening Video Supplement 
(53276). 

4. Bahan yang diperlukan: Persiapkan pertanyaan-pertanyaan berikut ini di 
guntingan-guntingan kertas tempatkan dan dalam sebuah kaleng: 

• Apa artinya berpuasa? 

• Siapakah yang harus berpuasa? 

• Ketika kita berpuasa dan memberikan uang kepada uskup atau presiden 
cabang, disebut apakah uang itu? 

• Apa yang dilakukan uskup dengan sumbangan puasa kita? 

• Apakah alasan-alasan untuk berpuasa? 

• Bagaimana berpuasa menolong kita? 

• Kapankah minggu puasa itu? 

• Puasa menunjukkan apakah kepada Bapa Surgawi dan Yesus Kristus? 

• Apakah anda mau berpuasa jika anda atau orang yang anda kasihi 
memerlukan bantuan? 

5. Buatlah persiapan yang diperlukan untuk setiap kegiatan pelengkap yang akan 
anda gunakan. 

Pengembangan 
Pelajaran yang 
Disarankan Mintalah seorang anak memberikan doa pembuka. 

Tindak lanjuti dengan anak-anak jika anda mendorong mereka melakukan sesuatu 
selama minggu lalu. 

Berpuasa Berarti Tidak Makan dan Minum untuk Suatu Tujuan yang Benar 

Kegiatan penarik Perlihatkan film "The Law of the Fast" [Hukum Puasa] 
perhatian 

Ceritakan kejadian berikut ini dengan kata-kata anda sendiri: 
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Pada suatu hari minggu Phillip masuk tergesa-gesa ke dapur di mana ibunya sedang 
sibuk belajar tulisan suci. 

"Apa sarapan pagi ini?" katanya. "Saya lapar." 

Ibu Phillip menatap dia dengan sedih dan berkata. "Ayahmu kurang baik kondisinya." 

"Ayah Phillip mengalami kecelakaan, dan ia terbaring sakit di rumah sakit, tidak dapat 
bergerak. 

"Saya kira ia sudah semakin baik," jawab Phillip sementara matanya dipenuhi air mata. 

"Ayahmu memerlukan iman dan doa kita hari ini, Phillip," ibunya berbicara pelan. 
"Kita perlu dekat dengan Bapa Surgawi dan Yesus Kristus sekarang sewaktu kita 
mendoakan ayahmu agar sembuh." 

"Untuk itu," ibu Philip meneruskan, kita tidak makan hari ini. "Kita akan mencoba tidak 
makan dan minum. Apakah kamu mau melakukannya demi ayahmu?" 

"Ya, saya mau," jawab Phillip. 

• Kita sebut apakah tidak makan dan minum untuk suatu tujuan yang benar? 
(Berpuasa.) 

Jelaskan bahwa dengan berpuasa, kita menunjukkan kepada Bapa Surgawi dan 
Yesus Kristus bahwa kita mengasihi Mereka dan mempercayai Mereka untuk 
menolong kita dan menjawab doa kita. 

Bapa Surgawi dan Yesus Kristus tahu bahwa sulit bagi kita untuk berpuasa. Mereka 
tahu bahwa ketika kita berpuasa, doa-doa kita tulus dan kita benar-benar memerlukan 
bantuan Mereka. 

Pembahasan Jelaskan bahwa anak-anak dan orang-orang dewasa yang sakit tidak diharuskan 
berpuasa. Kita mulai berpuasa setelah kita dibaptiskan. Jelaskan bahwa karena ini 
adalah persyaratan bagi mereka yang telah dibaptiskan, mereka hendaknya mulai 
memikirkan berpuasa saat mereka cukup besar untuk dibaptiskan. 

Jelaskan kepada anak-anak bahwa pada paling sedikit satu hari minggu setiap bulan 
para anggota Gereja diminta untuk berpuasa selama dua kali makan. Selama itu, kita 
tidak makan atau minum. Kita menyebut hari khusus setiap bulan ini Minggu puasa. 

Jelaskan bahwa para nabi zaman akhir juga telah meminta kita untuk memberi 
kepada mereka yang membutuhkan. Mereka meminta kita memberikan kepada 
Gereja sejumlah uang yang kita simpan karena tidak makan dan minum ketika kita 
berpuasa. Uang yang kita berikan disebut sumbangan puasa, dan uang ini digunakan 
untuk menolong membeli makanan dan pakaian bagi orang yang miskin dan yang 
membutuhkan. 

• Apakah sumbangan puasa itu? (Uang yang disumbangkan kepada Gereja untuk 
menolong orang miskin.) 

• Untuk apakah uang itu digunakan? (Untuk membeli makanan, pakaian, dan 
keperluan lain untuk orang yang miskin dan yang membutuhkan.) 

Jelaskan bahwa kita dapat berpuasa dan berdoa untuk memohon bantuan kapan 
saja, sama seperti yang dilakukan Phillip dan keluarganya untuk ayah Phillip. Kita dan 
mereka yang kita kasihi memerlukan bantuan Bapa Surgawi setiap saat, tetapi ada 
saat-saat di mana kita memiliki masalah khusus yang sulit diatasi atau dipecahkan 
atau ketika seseorang dalam keluarga kita menderita sakit. Saat itulah kita berpuasa 
selain pada Minggu puasa. 

Cerita tulisan suci Tekankan bahwa Yesus Kristus tahu bagaimana doa dan puasa dapat menolong. 
Ceritakan kisah berikut ini dari Markus 9:17-29 dengan kata-kata anda sendiri. Setelah 
anda menyelesaikan kisah itu, anda dapat meminta anak-anak memerankannya. 
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Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya berkumpul bersama, dan sekelompok 
orang berkerumun mengelilingi mereka. Salah seorang datang melewati kerumunan 
kepada Yesus. Orang itu mengatakan kepada Yesus kisah yang sedih mengenai 
putranya yang telah menderita sakit bertahun-tahun. Orang itu telah minta murid-
murid Kristus untuk memberkati putranya, tetapi berkat mereka tidak menyembuhkan 
anaknya. Dengan air mata di matanya, ayah tersebut mohon kepada Yesus agar 
menyembuhkan putranya, la tahu bahwa putranya dapat sembuh. Yesus memberkati 
anak sakit itu, memegang tanganNya, dan menolongnya berdiri. Anak laki-laki itu 
disembuhkan. 

Para murid itu sangat takjub. Setelah orang itu membawa putranya pergi, para murid 
bertanya kepada Yesus mengapa berkat mereka tidak dapat menyembuhkan anak 
laki-laki itu. la menjawab bahwa untuk menyembuhkan anak itu, yang mereka perlu 
melakukan lebih daripada berdoa. Mereka juga perlu berpuasa. 

Katakan kepada anak-anak bahwa Bapa Surgawi selalu mendengar doa-doa kita, 
tetapi ketika rela berpuasa, kita menunjukkan kepada Bapa Surgawi dan Yesus 
Kristus bahwa kita sungguh-sungguh beriman kepada mereka. 

Berpuasa Dapat Menolong Kita Merasa Lebih Dekat Kepada Bapa Surgawi dan 
Yesus Kristus 

Penyajian pengajar Tekankan bahwa ketika kita rela berpuasa dan berdoa, kita menunjukkan kepada 
Bapa Surgawi dan Yesus Kristus bahwa kita mengasihi mereka dan bahwa kita mencoba 
untuk lebih dekat kepada Mereka sehingga kita dapat menerima bantuan Mereka. 

Cerita dan Untuk menolong anak-anak memahami bagaimana doa dan puasa dapat membawa 
pembahasan mereka lebih dekat kepada Bapa Surgawi dan Yesus Kristus, mintalah mereka 

mendengarkan cerita berikut ini: 

Ceritakan kisah berikut ini dengan kata-kata anda sendiri: 

Saat itu musim semi dan para petani yang tinggal di lembah sangat kuatir. Musim 
dinginnya kering, dan mereka memerlukan hujan agar mereka dapat menanam 
tanaman mereka. 

Presiden Wilayah memutuskan untuk mengadakan puasa khusus, dan ia minta setiap 
uskup mengumumkannya kepada para anggota di lingkungannya, la tahu bahwa 
orang-orang perlu mendekatkan diri kepada Bapa Surgawi dan Yesus Kristus 
sebelum mereka dapat menerima bantuan khusus yang mereka perlukan. Orang-
orang dari seluruh pelosok wilayah datang menghadiri pertemuan, bergabung dalam 
doa dan puasa. Mereka berdoa untuk hujan atau salju agar mereka dapat menanam 
tanaman mereka dan agar tanaman itu dapat tumbuh. Mereka menunggu dan 
menunggu, tetapi kelembaban yang mereka perlukan tidak juga datang. 

Beberapa bulan telah berlalu. Orang-orang terus berpuasa dan berdoa. Akhirnya, 
Presiden Wilayah mengadakan pertemuan lain. "Tanamlah tanaman anda," ia 
mengatakan kepada orang-orang. "Bapa Surgawi telah mendengar doa anda." 

Walaupun para petani belum melihat tanda-tanda hujan, mereka melakukan 
sebagaimana diperintahkan. Dalam beberapa minggu, jawaban Bapa Surgawi 
datang. Hari demi hari hujan turun, memberikan kelembapan yang diperlukan 
tanaman agar tumbuh. Pada tahun itu para petani menghasilkan panen yang terbaik 
yang pernah mereka lihat. (Lihat David Carl Danielson, "Rain in Due Season," Ensign, 
Juli 1978, him. 68-69.) 

• Mengapa para pemimpin setempat meminta orang-orang untuk berpuasa dan berdoa? 

• Bagaimana puasa dan doa menolong mereka? (Hal itu membawa mereka lebih 
dekat kepada Bapa Surgawi dan Yesus Kristus. Mereka menerima hujan yang 
mereka perlukan untuk tumbuhnya tanaman mereka.) 
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Sekarang ceritakan kisah kedua: 

Rhonda, seorang gadis kecil, mengalami kecelakaan mobil. Ketika keluarganya 
mendengar berita buruk itu, mereka cepat-cepat menjenguknya di rumah sakit, la 
dalam keadaan koma, artinya ia tidak dapat berbicara atau berjalan. 

Hari demi hari keluarganya menunggu di rumah sakit, mengharapkan dan berdoa 
agar ia dapat sembuh lagi. Tetapi kelihatannya, doa mereka tidak cukup. Mereka 
ingin lebih dekat kepada Bapa Surgawi dan Yesus Kristus, untuk menunjukkan 
kepada Mereka kasih mereka dan memohon kepada Mereka untuk menyembuhkan 
putri mereka. 

Keluarga itu memutuskan untuk berpuasa dan berdoa. Semua sanak keluarga, 
tetangga, dan teman ingin bergabung bersama mereka dalam puasa itu. Uskup 
mengumumkan puasa itu di gereja, dan banyak orang dilingkungan berpuasa 
bersama mereka. Mereka merasa lebih dekat kepada Bapa Surgawi dan Yesus 
Kristus dan tahu bahwa Bapa Surgawi akan menolong mereka jika itu yang terbaik 
bagi Rhonda. 

Akhirnya, ketika berlutut dalam doa, orangtua Rhonda memiliki sebuah perasaan 
bahwa putrinya akan sembuh. Sewaktu mereka memasuki ruangan rumah sakit pada 
pagi hari itu, ia membuka mata dan berbicara kepada mereka. Setelah itu dia dapat 
duduk di tempat tidur dan makan. Rhonda akan sembuh. Uskup juga mengatakan 
kepada keluarga itu bahwa karena berpuasa, orang-orang di lingkungan menjadi 
lebih akrab dan telah saling menunjukkan lebih banyak kasih dari pada sebelumnya. 

• Apa yang terjadi sebagai hasil dari puasa yang khusus ini? (Anak perempuan itu 
diberkati dan menjadi sembuh. Orang-orang di lingkungan bertambah akrab dan 
telah saling menunjukkan lebih banyak kasih.) 

Ingatkan anak-anak bahwa kadang-kadang Bapa Surgawi memiliki rencana lain untuk 
mereka yang sakit atau terluka. Apabila mereka tidak sembuh setelah berpuasa dan 
berdoa, kita harus menerima kehendak Bapa Surgawi, dan memahami bahwa 
pengetahuanNya jauh lebih besar dari pengetahuan kita. 

Kesaksian pengajar Berikan kesaksian mengenai pentingnya berpuasa dengan membagikan pengalaman 
yang akan mendorong anak-anak ingin berpuasa. Hal ini dapat dengan pengalaman 
pribadi atau sesuatu yang terjadi pada seseorang yang anda kenal. Jelaskan bahwa 
berpuasa dan berdoa dengan rela adalah salah satu cara yang paling penting untuk 
menunjukkan kasih kepada Bapa Surgawi dan Yesus Kristus bahwa kita ingin merasa 
lebih dekat kepada Mereka dan menerima bantuanNya. 

Biarkan anak-anak menceritakan pengalaman yang mereka ketahui mengenai puasa. 

Rangkuman 
Pembahasan Bantulah anak-anak mengulangi apa yang telah mereka pelajari mengenai puasa dan 

berdoa. Suruhlah anak-anak mengambil sebuah pertanyaan dari kaleng yang telah 
anda siapkan dan mencoba menjawabnya. 

• Apa artinya berpuasa? (Tidak makan dan minum untuk sebuah tujuan yang benar.) 

• Siapakah yang harus berpuasa? (Setiap orang yang sanggup.) 

• Ketika kita berpuasa dan memberikan uang kepada uskup atau presiden cabang, 
disebut apakah uang itu? (Sumbangan Puasa) 

• Apa yang dilakukan uskup dengan sumbangan puasa itu? (la menggunakannya 
untuk menolong mereka yang miskin dan membutuhkan.) 

• Apakah alasan-alasan untuk berpuasa? (Untuk mendekatkan diri kepada Bapa 
Surgawi. Untuk menerima bantuan dari Bapa Surgawi. Untuk menolong orang lain. 
Ini adalah sebuah perintah.) 
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• Bagaimana berpuasa menolong kita? (Ini menolong kita lebih dekat kepada Bapa 
Surgawi dan Yesus Kristus.) 

• Kapankah Minggu puasa itu? (Biasanya pada hari Minggu pertama setiap bulan.) 

• Puasa menunjukkan apakah kepada Bapa Surgawi dan Yesus Kristus? (Bahwa 
doa kita sungguh-sungguh dan bahwa kita beriman kepada Mereka) 

• Apakah anda mau berpuasa jika anda atau orang yang anda kasihi memerlukan 
bantuan? 

Ajaklah anak-anak untuk membicarakan dengan orangtua mereka tentang berpuasa 
dan untuk memutuskan kapan dan berapa lama mereka hendaknya berpuasa. 

Mintalah seorang anak memberikan doa penutup. 

Kegiatan 
pelengkap Pilihlah dari kegiatan-kegiatan berikut yang terbaik bagi anak-anak anda. Anda dapat 

menggunakannya ini dalam pelajaran itu sendiri atau sebagai suatu pengulangan 
atau rangkuman. Untuk petunjuk tambahan, lihat "Waktu Kelas" dalam "Bantuan untuk 
para pengajar." 

1. Untuk anak-anak yang lebih kecil, kisah dan pembahasan berikut ini dapat 
berguna: 

Ayah JoAnn telah melakukan perjalanan yang lama. Ketika ia kembali. JoAnn 
bahagia melihatnya. Dia memberi pelukan kepada ayahnya dan menciumnya, dan 
ayahnya memberikan kepadanya sebuah kantong kecil berisi permen khusus dari 
kota yang dikunjunginya. 

JoAnn mengambil kantong itu dan berlari ke halaman belakang, di mana teman 
kecilnya, tetangganya, Danny sedang bermain. Ibunya sedang menjaga Danny 
karena ibu Danny sedang sakit. 

"Lihat!" JoAnn teriaknya. "Lihat apa yang dibawa ayah untukku." 

Danny melihat ke dalam kantong itu, 

• Menurut anda apa yang dilakukan JoAnn selanjutnya? 

Apakah anda pikir ia berkata, "Kamu tidak boleh mengambilnya"? atau apakah 
anda berpikir ia berkata. "Aku mau kamu mengambil beberapa"? 

Bagaimana perasaan Danny jika ia mengatakan, "Kamu tidak boleh 
mengambilnya"? Apa yang akan dipikirkan ayahnya jika ia mengatakan hal itu? 
Apakah ia akan senang atau sedih? 

Jika ia mengatakan, "Aku mau kamu mengambil beberapa," akankah Danny akan 
senang? Akankah ayahnya senang? Akankah Bapa Surgawi kita senang? Akankah 
JoAnn senang? 

JoAnn mengatakan, "Aku mau kamu mengambil beberapa," dan semua orang senang. 

Pada hari Minggu puasa anda dapat berbagi seperti JoAnn. Anda dapat mencoba 
tidak sarapan, dan dengan tidak makan (sebutkan yang biasanya dimakan anak-
anak), anda dapat menghemat uang orangtua anda. Kemudian mereka dapat 
memberikan uang itu kepada uskup, dan uskup akan memberikannya kepada 
yang lapar. 

• Apakah ini akan membuat orang-orang yang memerlukan makanan bahagia? 

• Akankah ini membuat anda bahagia? 

2. Mintalah anak-anak menggambar sebuah gambar mengenai seseorang untuk 
siapa mereka ingin berpuasa. 
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Pelajaran 35 Persepuluhan 

Tujuan Memperkuat keinginan anak-anak untuk membayar persepuluhan. 

Persiapan 1. Dengan penuh doa pelajarilah Ajaran dan Perjanjian 119:3-4 dan Maleakhi 3:10. 

2. Bersiaplah membantu anak-anak menyanyikan atau mengucapkan lirik lagu 
"I Want To Give the Lord My Tenth" [Kuingin Memberi Tuhan Persepuluhanku] 
(Buku Nyanyian Anak-anak, him. 150). 

3. Bahan yang diperlukan: 
a. Alkitab dan Ajaran dan Perjanjian. 
b. Sediakan sebuah gambar bait suci di wilayah anda. 
c. Sebuah formulir dan amplop Persepuluhan dan Sumbangan Lainnya untuk 

anda dan untuk setiap anak. 
d. Sebuah pensil untuk setiap anak. 
e. Sepuluh uang logam dengan nilai yang sama. 
f. Sebuah botol. 
g. Sepuluh apel (atau buah lainnya) atau benda lainnya. 
h. Gambar 3-26, Anak Membayar Persepuluhan; gambar 3-62, Bait Suci Portland 

Oregon (62617); gambar 3-68, Orang Mengerjakan Sejarah Keluarga; dan 
gambar 3-69, Misionari sedang Mengajar (62611). 

4. Buatlah persiapan yang diperlukan untuk setiap kegiatan pelengkap yang akan 
anda gunakan. 

Pengembangan 
Pelajaran yang 
Disarankan 

Kegiatan penarik 
perhatian 

Penyajian pengajar 

Mintalah seorang anak memberikan doa pembuka. 

Tindak lanjuti dengan anak-anak jika anda mendorong mereka untuk melakukan 
sesuatu selama minggu lalu. 

Hukum Persepuluhan 

Peragakan sepuluh apel (atau benda lain) di mana semua dapat melihatnya. 

• Jika saya memberi anda semua apel ini kemudian saya minta kembali satu buah 
saja, maukah anda memberikannya kepada saya? Angkatlah tangan anda jika 
anda setuju. 

• Siapakah yang membuat apel tumbuh? 

• Siapakah yang menciptakan bumi? 

Tekankan bahwa dunia ini dan segala sesuatu yang baik di dalamnya telah diberikan 
kepada kita oleh Bapa Surgawi dan Yesus Kristus. Mereka mengasihi kita dan 
memperhatikan setiap dari kita. Kita dapat menunjukkan penghargaan atas kasih dan 
kebaikan Mereka melalui mematuhi perintah-perintahNya dan melakukan bagian kita 
untuk menolong memperkuat Gereja. 

Jelaskan bahwa pelajaran ini adalah mengenai sebuah perintah yang penting. 
Apabila kita mematuhi perintah ini, kita dapat menolong Gereja berkembang. 
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Mintalah anak-anak mendengarkan sewaktu anda membaca Ajaran dan Perjanjian 
119:3-4. 

• Perintah apakah yang akan kita bahas? (Persepuluhan.) 

• Apakah persepuluhan itu? 

Pelajaran dengan Ulangi konsep bahwa persepuluhan berarti sepersepuluh. Perlihatkan kepada anak-
benda peraga anak sepuluh uang logam. 

• Jika seorang memperoleh penghasilan sebanyak uang ini, berapa banyak 
persepuluhan yang harus dibayar oleh orang itu? 

Mintalah seorang anak datang ke depan dan mengambil satu uang logam untuk 
persepuluhan. 

Jelaskan bahwa Bapa Surgawi dan Yesus Kristus meminta para anggota Gereja untuk 
memberi sepersepuluh dari uang yang mereka hasilkan kepada Gereja untuk 
persepuluhan. Karena segala sesuatu yang kita peroleh dengan satu atau cara lain 
berasal dari Bapa Surgawi, membayar persepuluhan sesungguhnya seperti 
mengembalikan sepersepuluh kepadaNya. Persepuluhan adalah milik Bapa Surgawi, 
dan hendaknya kita tidak mengambil dariNya. 

Bagaimana persepuluhan Dibayar 

Kegiatan Perlihatkan sebuah formulir amplop Persepuluhan dan Sumbangan Lainnya. Jelaskan 
di mana amplop dan formulir dapat diperoleh di lingkungan anda. Amplop ini 
biasanya diperoleh dekat kantor uskup. Amplop ini digunakan dalam membayar 
persepuluhan. 

Bagikan selembar formulir dan amplop Persepuluhan dan Sumbangan Lainnya dan 
sebuah pensil kepada setiap anak. Perlihatkan anak-anak dimana menulis nama 
mereka dan menulis jumlah persepuluhan yang akan dibayar. 

Jelaskan bahwa ketika mereka membayar persepuluhan, mereka hendaknya mengisi 
lembar itu dan memasukkan uang ke dalam amplop, menutupnya, menuliskan nama 
mereka di depan amplop, dan memberikannya kepada uskup atau salah satu 
penasihatnya. 

Mintalah anak-anak menulis nama mereka di atas amplop. 

Tekankan betapa pentingnya membayar sepersepuluh dari setiap uang yang kita 
peroleh atau terima kepada uskup untuk persepuluhan. 

• Banyak di antara anda telah membayar persepuluhan. Maukah anda menceritakan 
pengalaman anda? 

Persepuluhan Digunakan untuk Menolong Gereja Yesus Kristus Berkembang 

Gambar dan Perlihatkan gambar 3-26, Anak Membayar Persepuluhan. Jelaskan apa yang terjadi 
pembahasan terhadap uang persepuluhan setelah Uskup menerimanya. Persepuluhan dihitung, 

dan persepuluhan dikirim ke pusat Gereja. Para pemimpin Gereja menggunakannya 
dalam berbagai cara untuk menolong perkembangan Gereja, seperti membangun bait 
suci dan gedung-gedung pertemuan, menyediakan bahan-bahan untuk belajar, dan 
untuk seminari untuk menolong kita belajar injil. 

Katakan kepada anak-anak bahwa anda akan menunjukkan kepada mereka apa yang 
dilakukan para pemimpin Gereja dengan uang persepuluhan tersebut, persepuluhan 
Tuhan. Ambil salah satu apel dan potonglah secukupnya untuk masing-masing 
anggota kelas, dan mintalah mereka memakannya. Jelaskan bahwa, dengan cara 
yang sama, persepuluhan yang kita bayar dapat menolong banyak orang. 
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Persepuluhan kita digabungkan dengan persepuluhan para anggota lainnya untuk 
menolong Gereja di seluruh dunia. Hal itu akan kembali kepada kita dalam banyak 
cara. 

Bawakan pokok-pokok berikut ini, dan perlihatkan gambar-gambar yang cocok. 

1. Uang persepuluhan membiayai bangunan dan pemeliharaan gedung pertemuan, 
bait suci, dan bangunan Gereja lainnya. 

2. Sebagian uang persepuluhan membiayai pekerjaan sejarah keluarga dan bait suci. 

3. Sebagian uang persepuluhan digunakan untuk mendukung pekerjaan misionari. 

Jelaskan bahwa persepuluhan juga membantu pembiayaan hal-hal yang lain, seperti 
program seminari dan institut. Adalah sebuah hak istimewa dan berkat dapat 
membayar persepuluhan. Kita hendaknya merasa senang mengetahui bahwa uang 
yang kita berikan untuk persepuluhan menolong Gereja. 

C e r i t a Mintalah anak-anak mendengarkan kisah berikut ini untuk mengerti bagaimana 
persepuluhan seseorang digunakan untuk menolong Gereja: 

Brother Wilson adalah seorang pionir, la memiliki sekelompok sapi jantan. Binatang-
binatang ini menolong Brother Wilson membajak tanah pertaniannya. 

Ketika saat membayar persepuluhannya tiba, Brother Wilson tahu bahwa ia tidak 
memiliki cukup uang. la tidak mau membayar hanya sebagian dari persepuluhannya, 
la ingin membayar sepenuhnya. 

Akhirnya ia memutuskan untuk memberikan sapi jantan kesukaannya kepada uskup. 
Uskup memberi Brother Wilson tanda terima persepuluhannya. Brother Wilson merasa 
sedih memberikan sapi jantannya. Tetapi karena ia mengasihi Bapa Surgawi dan 
Yesus Kristus, ia sangat bahagia karena ia telah memberikan sapi jantannya kepada 
Gereja sebagai persepuluhannya. 

Brother Wilson sering memikirkan mengenai sapi jantan yang diberikannya sebagai 
persepuluhan, la bertanya-tanya bagaimana sapi jantannya dapat menolong Gereja. 
Kemudian pada suatu hari ia berada di Salt Lake City di mana bait suci sedang 
dibangun, la memperhatikan dua sapi jantan yang baik menarik batu-batu yang berat, 
la sangat tertarik melihat sapi jantan yang bekerja sehingga ia bergerak mendekat 
untuk melihat lebih jelas. Betapa terkejut dan senangnya ia ketika mengenali salah 
satu dari sapi-sapi itu adalah sapi jantan kesayangannya. Alangkah bahagianya 
Brother Wilson mengetahui bahwa sapi jantan yang ia berikan sebagai persepuluhan 
digunakan untuk membantu membangun bait suci. 

Sejak itu, membayar persepuluhan membuat Brother Wilson menjadi lebih bahagia, la 
memikirkan tentang berbagai cara persepuluhannya digunakan untuk menolong 
Gereja. 

Jelaskan bahwa meskipun kita biasanya tidak melihat bagaimana uang persepuluhan 
kita digunakan, seperti Brother Wilson, kita tahu bahwa uang tersebut digunakan 
untuk menolong Gereja. 

Kita Hendaknya Membayar Persepuluhan Dengan Rela. 

Nyanyian Ajarkan anak-anak kata-kata dari "I Want to Give the Lord My Tenth" [Kuingin 
Memberi Tuhan Persepuluhanku] 

Kuingin memberi Tuhan 
Persepuluhanku, 
S'gala berkat yang dib'rikan 
Terbayang olehku. 
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Pelajaran 47 

Meski persepuluhanku 
Tidak seberapa 
Bukti iman dan syukurku 
Pada Yang Kuasa 

• Siapakah yang merasa senang ketika kita membayar persepuluhan kita? (Bapa 
Surgawi dan Yesus Kristus.) 

• Apa yang kita tunjukkan kepada Bapa Surgawi ketika kita membayar 
persepuluhan? (Bahwa kita mengasihi Dia dan berterima kasih atas semua hal 
yang Dia berikan kepada kita.) 

Mintalah anak-anak mengulangi bait pertama dari lagu ini. Jelaskan bahwa ketika kita 
membayar persepuluhan kita, kita menunjukkan kepada Bapa Surgawi bahwa kita 
mengasihi Dia. Tekankan betapa bahagianya Bapa Surgawi dan Yesus Kristus ketika 
kita membayar persepuluhan kita, khususnya ketika kita membayarnya dengan suka rela. 

Kita Diberkati Ketika Kita Membayar Persepuluhan Kita 

Membaca tulisan suci Ceritakan kepada anak-anak bahwa Bapa Surgawi dan Yesus Kristus telah berjanji 
untuk memberkati kita jika kita membayar persepuluhan kita. 

Bacakan Maleakhi 3:10. 

• Menurut anda apakah yang dimaksud ketika Bapa Surgawi berjanji akan membuka 
tingkap-tingkap langit dan memberkati kita? 

Jelaskan bahwa berkat-berkat datang kepada mereka yang membayar persepuluhan. 
Presiden Heber J. Grant, salah satu nabi zaman akhir, berkata bahwa kita akan 
diberkati dengan pengetahuan yang lebih besar tentang Bapa Surgawi dan Yesus 
Kristus, dengan kesaksian yang lebih kuat, dan kemampuan yang bertambah dalam 
mematuhi perintah-perintah (lihat Conference Report, Apr. 1925, him. 10). Para nabi 
lainnya juga telah mengatakan kepada kita bahwa ketika kita membayar 
persepuluhan, kita akan menjadi makmur. Makmur berarti bahwa kita akan diberkati 
dengan kebutuhan materi seperti makanan dan perlindungan. 

• Apakah anda mau menerima berkat-berkat ini? 

Jelaskan bahwa Bapa Surgawi memberkati semua orang yang membayar 
persepuluhan mereka. Katakan kepada anak-anak bahwa Bapa Surgawi mengasihi 
mereka, dan walaupun la tidak memberkati mereka semua dengan cara yang sama, 
ketika mereka membayar persepuluhan mereka la akan memberkati mereka dengan 
cara-cara yang terbaik bagi mereka. 

Tekankan bahwa kita hendaknya beriman, membayar persepuluhan dengan jujur dan 
penuh, dan percaya kepada Bapa Surgawi. 

Rangkuman 

Permainan Bantulah anak-anak mengatur kursi mereka dalam bentuk lingkaran, atau suruhlah 
mereka duduk secara lingkaran di lantai. Bermainlah dengan memutar botol. Taruhlah 
botol di tengah-tengah lingkaran. Putarlah botol itu. Anak yang ditunjuk oleh ujung 
botol setelah berhenti akan memberikan jawaban setuju atau tidak setuju. Kemudian 
anak itu akan memutar botol itu kembali. 

Jika ada waktu, anda dapat mengulangi permainan ini. 

Bacakan pernyataan-pernyataan berikut ini, Jika anak itu tidak setuju, suruhlah anak-
anak memberikan jawaban yang benar. 

1. Adalah sebuah perintah untuk membayar persepuluhan. (Setuju.) 

2. Persepuluhan berarti seperlima. (Tidak setuju. Persepuluhan berarti sepersepuluh.) 
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3. Kita membayar persepuluhan kita kepada Gereja (Setuju.) 

4. Persepuluhan digunakan untuk membangun gedung Gereja. (Setuju.) 

5. Persepuluhan digunakan untuk mendukung pekerjaan misionari, mencetak buku, 
dan menolong pekerjaan sejarah keluarga dan bait suci. (Setuju.) 

6. Tidak masalah apakah kita membayar persepuluhan atau tidak (Tidak setuju.) 

7. Bapa Surgawi dan Yesus Kristus memberkati kita bila kita membayar 
persepuluhan. (Setuju.) 

Kesaksian pengajar Akhiri pelajaran dengan memberikan kesaksian akan berkat-berkat dari membayar 
persepuluhan. Anjurkan anak-anak untuk selalu memilih yang benar dan membayar 
persepuluhan mereka dengan senang hati. 

Selebaran Kembalikan amplop lembar Persepuluhan dan Sumbangan Lain kepada anak-anak 
pada akhir pelajaran Pratama. 

Mintalah seorang anak memberikan doa penutup. 

Kegiatan 
Pelengkap Pilihlah dari kegiatan-kegiatan berikut yang terbaik bagi anak-anak anda. Anda dapat 

menggunakannya dalam pelajaran itu sendiri atau sebagai suatu pengulangan atau 
rangkuman. Untuk petunjuk tambahan, lihat "Waktu Kelas" dalam "Bantuan untuk 
Pengajar." 

1. Bantulah anak-anak mempersiapkan sebuah tempat khusus di mana mereka dapat 
menyimpan uang persepuluhan mereka terpisah dari uang mereka. Tempat itu 
dapat berupa sebuah kotak, sebuah stoples kecil atau kaleng, atau sebuah 
amplop. Katakan kepada anak-anak setiap kali mereka memperoleh uang, mereka 
hendaknya lebih dahulu mengambil sejumlah uang yang dibutuhkan untuk 
membayar persepuluhan dan menaruhnya di wadah yang khusus. 

2. Undanglah seorang juru tulis keuangan cabang ke dalam kelas anda untuk 
menjelaskan apa yang dilakukan terhadap persepuluhan setelah presiden cabang 
atau uskup menerimanya. 

3. Perlihatkan tayangan video "Window of Heaven" [Tingkap-tingkap Langit] terdapat 
pada "Beginning Course Videocassette 2 (53178). 

4. Persiapkan sebuah kertas untuk setiap anak. Tulislah pada salah satu sisi kertas 
"Milik Bapa Surgawi" dan di sisi lainnya "Milik Saya." Biarkan anak-anak 
menggambarkan sembilan benda (uang logam, apel dan lain-lain.) di kertas sisi 
milik mereka dan satu benda di sisi kertas yang bertuliskan "Milik Bapa Surgawi." 
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Menghormati Nama Bapa 
Surgawi dan Yesus Kristus 

Tujuan Menolong anak-anak memuliakan dan menghormati nama Bapa Surgawi dan Yesus 
Kristus. 

Persiapan 1. Dengan penuh doa pelajarilah dan bersiaplah untuk membacakan Mosia 13:15, 
diakhiri pada kata sembarangan yang pertama, dan 1 Samuel 3:1-10, 19-20. 

2. Bawalah sebuah boneka yang dibungkus dengan sebuah selimut kecil (atau 
gunakan sebuah gulungan selimut atau handuk) untuk mewakili seorang bayi kecil. 

3. Bahan yang diperlukan: 
a. Sebuah Kitab Mormon. 
b. Kapur, Papan tulis, dan penghapus. 
c. Gambar 3-47, Abinadi di hadapan Raja Nuh (62042; Perangkat Gambar Tulisan 

Suci 308); gambar 3-67, Presiden Spencer W. Kimball; gambar 3-70. Samuel 
Kecil Dipanggil oleh Allah (62498; Perangkat Gambar Tulisan Suci 111). 

4. Buatlah persiapan yang diperlukan untuk setiap kegiatan pelengkap yang akan 
anda gunakan. 

Pengembangan 
Pelajaran yang 
Disarankan 

Kegiatan penarik 
perhatian 

Pembahasan 

Mintalah seorang anak memberikan doa pembuka. 

Tindak lanjuti dengan anak-anak jika anda mendorong mereka untuk melakukan 
sesuatu selama minggu lalu. 

Nama adalah Penting 

Berpura-puralah tersenyum kepada seorang bayi yang masih kecil sekali dan 
membuainya (boneka atau selimut) dalam pelukan anda. Angkatlah pandangan anda 
dan katakan kepada anak-anak: "Ketika anda masih seorang bayi kecil yang baru 
lahir, orangtua memilih sebuah nama bagi anda. Itu adalah nama yang mereka sukai 
dan inginkan agar anda miliki." 

• Apakah anda tahu mengapa orangtua memberi anda nama? (Biarkan setiap anak 
menjawab. Ada anak-anak dinamakan sama dengan sanak keluarga atau leluhur 
atau untuk alasan-alasan khusus. Bantulah anak-anak merasa senang dengan 
nama-nama mereka baik mereka tahu mengapa dinamai seperti itu atau tidak.) 

• Bagaimana perasaan anda ketika orang-orang menyebut nama anda dengan 
marah, mengejeknya, atau menyebutkan dengan tidak benar? 

Jelaskan bahwa nama adalah sangat penting. Orang-orang mengenal kita melalui 
nama kita. Suatu nama mengidentifikasikan seseorang. 

Ingatkan anak-anak bahwa Bapa Surgawi dan Yesus Kristus tahu nama kita. Ingatkan 
mereka bahwa kata yang pertama yang Bapa Surgawi ucapkan kepada pemuda 
Joseph Smith di hutan kecil adalah sebuah nama, "Joseph." Bapa Surgawi 
memanggil dia dengan namanya. Anda juga dapat memperlihatkan gambar 3-70, 
Samuel Kecil Dipanggil oleh Tuhan, dan menceritakan kisah Alkitab mengenai Samuel 

Pelajaran 
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Kecil (lihat 1 Samuel 3:1-10; 19-20), dimana Tuhan memanggil Samuel dengan 
namanya. 

Jelaskan bahwa nama mengidentifikasikan seseorang. Sewaktu anda mendengar 
nama seseorang yang anda kenal, anda berpikir mengenai orang itu. Adalah saat 
yang penting ketika seorang bayi diberi sebuah nama. Bayi itu dikelilingi oleh para 
pemegang Imamat Melkisedek dan diberi nama dan berkat. 

• Ketika anda mendengar nama uskup kita (sebutkan nama uskup atau presiden 
cabang anda), orang macam apakah yang anda pikirkan itu? (Biarkan anak-anak 
menjawabnya, menganjurkan anak-anak untuk memikirkan hal-hal yang positif.) 

Anda dapat mengulangi kegiatan ini dua atau tiga kali, dengan menggunakan nama 
dari orang-orang yang baik yang anak-anak kenal. 

Pembahasan Tulislah nama Yesus Kristus di atas papan tulis, atau katakan kepada anak-anak bahwa 
papan tulis anda akan menyebut sebuah nama yang khusus. Katakan "Yesus Kristus" dengan khidmat 

dan hormat, kemudian mintalah anak-anak mengucapkan nama Itu bersama anda. 

• Orang macam bagaimanakah yang anda pikirkan ketika anda mendengar atau 
melihat nama itu? 

Tulislah nama Bapa Surgawi di atas papan tulis, atau ucapkan seperti anda menyebut 
nama Juruselamat. Mintalah anak-anak mengucapkannya bersama-sama dengan anda. 

• Orang macam bagaimanakah yang anda pikirkan ketika anda mendengar atau 
melihat nama itu? (Seseorang yang mengasihi dan telah memberikan kita banyak hal.) 

Jelaskan bahwa Bapa Surgawi dan Yesus Kristus telah melakukan banyak hal untuk kita. 

Kita mengasihi Mereka 
Ketika kita mendengar nama Mereka, kita sering memikirkan banyak kebaikan yang 
Mereka lakukan. Kita merasakan kasih dan rasa syukur ketika memikirkan Mereka. 

Kita memuliakan dan menghormati mereka yang kita kasihi. Kita menunjukkan rasa 
hormat kepada mereka dengan menggunakan nama mereka dengan cara yang baik 
dan yang penuh kasih. I 

Pasal-pasal Bantulah anak-anak mengucapkan bersama-sama pasal kepercayaan pertama, 
kepercayaan 

Kita Diperintahkan untuk Menghormati Nama Bapa Surgawi dan Yesus Kristus 

Pembahasan gambar Perlihatkan gambar 3-47, Abinadi di hadapan Raja Nuh. 

• Apa yang sedang terjadi dalam gambar ini? 
Jelaskan bahwa ketika nabi Abinadi sedang mengajar orang-orang, ia mengatakan 
kepada mereka mengenai Sepuluh Perintah, yang berasal dari Allah. 

Sepuluh Perintah adalah penuntun untuk menolong kita hidup yang benar. Perintah 
ketiga mengatakan kepada kita bahwa kita hendaknya memuliakan dan menghormati 
nama Bapa Surgawi dan Yesus Kristus. 

Pembahasan 
tulisan suci 

Mintalah anak-anak mendengarkan sewaktu anda membaca perintah ketiga. Bacalah 
Mosia 13:15, dan berhentilah pada kata sembarangan yang pertama. 

Jelaskan bahwa kata "sembarangan" berarti menggunakan nama Bapa Surgawi dan 
Yesus Kristus dengan cara yang tidak hormat atau ketika kita tidak benar-benar 
memikirkan Bapa Surgawi dan Yesus Kristus. 

Mintalah anak-anak mengulangi kata-kata ayat suci itu bersama anda. 

• Nama lain apakah yang kita gunakan apabila yang menyebut Bapa Surgawi atau 
Yesus? (Allah, Bapa di Surga, Yehova Tuhan, Kristus, Juruselamat.) 
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Cerita 

Gambar dan cerita 

Pembahasan 

Bantulah anak-anak memahami bahwa apabila kita menggunakan nama-nama itu, kita 
hendaknya berbicara dengan penuh hormat. Nama-nama ini hendaknya tidak pernah 
diucapkan dalam kemarahan atau senda gurau. Seseorang yang menggunakan 
nama-nama ini dengan cara seperti itu disebut mencaci maki atau menyumpah 
serapah. Nama-nama ini hendaknya jangan pernah digunakan sebagai sumpah 
serapah atau cacian. Kita hendaknya menggunakan nama-nama Bapa Surgawi dan 
Yesus Kristus dengan cara yang penuh hormat. 

Jika anak-anak anda dapat membaca, mintalah seorang anak untuk maju ke depan 
kelas dan menulis kata memuliakan dan menghormati di papan tulis. Tekankan 
gagasan bahwa jika kita mengasihi Bapa Surgawi dan Yesus, kita akan menunjukkan 
rasa hormat dan penghargaan atas nama-nama Mereka hanya dengan 
menggunakannya dengan cara yang baik dan penuh kasih. 

Menggunakan Nama Bapa Surgawi dan Yesus Kristus Dengan Pantas 

• Bilamanakah kita menggunakan nama Bapa Surgawi dengan benar? (Ketika kita 
berbicara dengan khidmat dan penghargaan dan ketika kita berdoa.) 

Salah seorang ibu menceritakan kepada putranya kisah ini ketika ia masih kecil, 
Ceritakan kembali kisah ini dengan kata-kata anda sendiri. 

" 'Ketika masih kecil, saya berjalan pulang dari sekolah bersama kakak laki-laki saya. 
Kami selalu mengambil jalan pendek melewati seekor anjing hitam besar yang 
mengejar kami sewaktu kami berlari-lari melewati rumahnya. Jika kami berlari tepat 
waktu, kami dapat mencapai pagar dan tempat aman. Kakak laki-laki saya akan 
mengatakan kepada saya kapan saat lari. 

" 'Pada suatu hari saya sendirian dan tidak berlari tepat waktu. Anjing itu mengancam 
saya, dan saya merasa kaku ketakutan di sisi jalan. Ketika anjing itu menerjang saya 
[dalam ketakutan] saya berteriak sekeras saya bisa: "Bapa Surgawi, tolonglah saya!" 

Putranya melaporkan: "Tiba-tiba, seingat ibu saya, anjing itu terhenti seolah ada yang 
menghalangi jalannya, dan iapun merangkak melewati pagarnya dan ketempat aman. 
la tahu doanya telah dijawab" (S. Michael Wilcox, "No Other Gods before Me," 
Ensign, Jan. 1994, him. 22-23). 

Tekankan betapa pentingnya kita menggunakan nama Bapa Surgawi dan Yesus 
Kristus hanya ketika kita berdoa atau berbicara mengenai mereka dengan khidmat. 

Perlihatkan gambar 3-67, Presiden Spencer W. Kimball, dan katakan kepada anak-
anak bahwa ia adalah seorang nabi yang dikasihi dan Presiden Gereja yang kedua belas. 

Ceritakan kisah berikut ini: 

Pada suatu hari setelah operasi, Presiden Kimball didorong keluar dari ruang operasi 
ketika pembantu perawat tersandung dan jatuh. Pembantu perawat itu mulai mencaci 
maki dan menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan. Walaupun Presiden 
Kimball sedang sakit, ia memohon kepada pembantu perawat itu, "Maaf! Itu adalah 
nama Tuhan saya yang anda [gunakan dengan cara yang buruk.]" 

Pembantu perawat itu terdiam. Kemudian ia berbisik, "Maafkan saya" (lihat "Presiden 
Kimball Speak Out on Profanity," Ensign, Feb. 1981, him. 3). 

• Perintah apakah yang tidak dipatuhi oleh pembantu perawat itu? 

• Mengapa Presiden tidak suka mendengar hal itu? 

• Kapankah kita menggunakan nama Bapa Surgawi dan Yesus Kristus? 

• Apa yang dapat anda lakukan jika di sekolah atau di lingkungan anda mendengar 
orang-orang menggunakan nama Bapa Surgawi dan Yesus dengan sembarangan? 
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Rangkuman 

Anjurkan anak-anak untuk menggunakan nama Bapa Surgawi dan Yesus Kristus 
dengan khidmat dan hormat. 

Mintalah seorang anak memberikan doa penutup. 

Kegiatan 
Pelengkap Pilihlah dari kegiatan-kegiatan berikut yang terbaik bagi anak-anak anda. Anda dapat 

menggunakannya untuk pelajaran itu sendiri atau sebagai suatu pengulangan atau 
rangkuman. Untuk petunjuk tambahan, lihat "Waktu Kelas" dalam "Bantuan untuk 
Pengajar." 

1. Ulangi dengan gerak gerik sajak berikut ini bersama anak-anak: 

Berbicaralah dengan lembut 
Kala Yesus kau sebut; (taruhlah ibu jari di bibir) 
Muliakan namaNya, itulah yang tepat. 
Nama Bapa Surgawi kita, 
Bagaikan sebuah doa (lipatlah dua tangan anda dan tundukkan kepala) 
Hendaknya dibawakan dengan kasih semata. 

2. Panggillah seorang anak dengan nama yang salah, dan mintalah ia untuk 
melakukan sesuatu bagi anda. Mintalah ia menjelaskan kepada kelas bagaimana 
perasaannya ketika dipanggil dengan nama yang salah. Gunakan pengalaman ini 
untuk menggambarkan bagaimana hal itu mengganggu kita apabila seseorang 
salah mengeja, lupa, atau menyalah-gunakan nama kita. Jelaskan bahwa kita tidak 
suka mendengar nama kita diucapkan dengan kemarahan. Kita akan kesal bila 
mendengar nama kita digunakan dengan cara yang tidak benar. Bapa Surgawi 
dan Yesus Kristus juga tidak menyukai hal ini. Mereka telah mengajar kita untuk 
menggunakan nama Mereka hanya dengan hormat, ketika kita berdoa atau 
berbicara dengan khidmat. 

3. Jika anak-anak dapat menulis nama mereka sendiri, mintalah mereka menulis 
nama kecil mereka di tengah-tengah sebuah kertas kosong, kemudian lingkarilah 
dengan satu warna, lalu dengan warna lain, dan warna yang lainnya, sampai 
warna-warna melingkarinya menyerupai "pelangi." Jika anak-anak tidak dapat 
menulis nama mereka sendiri, anda dapat menuliskan nama mereka di tengah-
tengah kertas dan membiarkan mereka menghias nama itu dengan garis-garis 
pelangi atau dengan cara yang lain. 

4. Ulangi memerankan Abinadi dari pelajaran 20, dan mintalah anak yang berperan 
menjadi Abinadi mengulangi perintah "Janganlah engkau menyebut nama Tuhan, 
Aliahmu dengan sembarangan" kepada Raja Nuh yang kejam. 

5. Bersama anak-anak, nyanyikan atau ucapkan lirik lagu "Doa Joseph Smith yang 
Pertama" (Buku Nyanyian no. 12); kata-katanya terdapat di belakang buku 
pedoman ini: 

6. Siapkan teka-teki potongan kata yang besar seperti ini: 

Janganlah Menyebut Nama Tuhan Aliahmu dengan Sembarangan 

Katakan kepada anak-anak bahwa anda mau mengetahui apakah mereka mengingat 
pentingnya perintah yang telah dibahas dalam pelajaran ini. Berilah lima anak 
masing-masing sebuah teka-teki potongan kata yang telah anda persiapkan. Bantulah 
mereka mengatur kata-kata dari tulisan suci itu secara benar. Kemudian mintalah 
kelas membaca perintah itu bersama-sama. 

Ajaklah siapapun anak yang mau untuk menghafalkan ayat suci ini. 
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Perlakukanlah Orang Lain Pelajaran 35 

Tujuan Menolong setiap anak menghargai orang lain dan barang milik mereka 

Persiapan 1. Dengan penuh doa pelajarilah 3 Nefi 14:12 dan Keluaran 20:15. 

2. Persiapkan adonan garam. Campurkan 2 cangkir tepung, 1 cangkir garam, 
1 sendok minyak, dan 3A cangkir air (tambahkan 4 tetes pewarna makanan ke 
dalam air jika mau). Aduklah campuran itu menjadi bola sampai lembut dan halus. 
Tambahkan 1 sendok teh air atau tepung jika perlu. 

3. Bersiaplah untuk menyanyikan atau mengucapkan lirik dari "Lagu MYB" (Buku 
Nyanyian Anak-anak, him. 88); kata-kata terdapat di bagian belakang buku 
pedoman ini. 

4. Bahan yang diperlukan: 
a. Alkitab dan sebuah Kitab Mormon. 
b. Perisai dan Cincin MYB. 
c. Kapur, papan tulis, dan penghapus. 

5 .Buatlah persiapan yang diperlukan untuk setiap kegiatan pelengkap yang akan 
anda gunakan. 

Pengembangan 
Pelajaran yang 
Disarankan 

Kegiatan penarik 
perhatian 

Membagi 

Mintalah seorang anak memberikan doa pembuka. 

Tindak lanjuti dengan anak-anak jika anda mendorong mereka untuk melakukan 
sesuatu selama minggu lalu. 

Perlakukan Orang Lain 

Jelaskan kepada anak-anak bahwa barang milik adalah sesuatu yang mereka punyai, 
seperti buku, mainan, uang atau pakaian. Barang milik yang berharga adalah sesuatu 
yang khusus mereka sukai atau memiliki nilai. Barang milik yang berharga itu tak 
perlu mahal harganya. Barang itu mungkin harganya murah tetapi memiliki arti yang 
khusus karena tempat asal atau orang yang memberinya. 

Berilah setiap anak sebuah bola yang dibuat dari adonan garam dan mintalah dia 
membentuk adonan tersebut menjadi salah satu barang miliknya yang berharga. 
Berikan beberapa menit kepada anak-anak untuk membuat barang ciptaan mereka 
dari adonan garam itu. 

Mintalah anak-anak menunjukkan ciptaan dari adonan garam mereka dan 
menceritakan mengapa barang yang serupa ciptaan itu memiliki arti yang besar bagi 
mereka. 

Bagaimana perasaan anda jika seseorang, tanpa memberitahu, meminjam barang 
kepunyaan anda itu, mengambilnya, atau menghancurkannya? 

Taruhlah barang ciptaan dari adonan garam mereka di atas meja atau di tempat 
khusus sampai akhir pelajaran. 
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Pembahasan • Jika seseorang meminjam milik anda yang berharga, bagaimana anda ingin orang 
itu memperlakukannya? 

• Jika anda kehilangan milik berharga anda, apa yarig anda inginkan agar dilakukan 
orang yang menemukan barang tersebut? 

Jelaskan bahwa kita semua ingin orang lain memperlakukan milik kita yang berharga 
dengan hati-hati dan hormat. Orang lain juga mempunyai barang yang penting bagi 
mereka, dan mereka ingin kita memperlakukan barang mereka dengan hati-hati dan 
hormat. 

Perisai atau cincin MYB 
dan pembahasan Katakan kepada anak-anak bahwa Yesus Kristus telah mengajarkan kita bagaimana 
tulisan suci memperlakukan orang lain serta barang milik mereka. Peragakan perisai dan cincin 

MYB, dan jelaskan bahwa kita dapat menemukan ajaran Yesus Kristus mengenai hal 
ini dalam tulisan suci. Mintalah mereka mendengarkannya sewaktu anda membaca 
3 Nefi 14:12, berakhir pada ungkapan "kepada mereka." 

Bahaslah ayat ini dengan anak-anak. Bantulah mereka memahami bahwa kita 
hendaknya memperlakukan orang dengan cara yang kita inginkan mereka perlakukan 
terhadap kita. Jelaskan bahwa kadang-kadang ini disebut Hukum Emas dan secara 
sederhana dinyatakan: "Perlakukan Orang lain seperti kamu inginkan mereka 
memperlakukan dirimu." 

Mintalah anak-anak mengulang Hukum Emas ini dengan keras beberapa kali. 
Jelaskan dengan memperlakukan orang lain dengan cara yang kita inginkan untuk 
diperlakukan terhadap kita mencakup pula menghargai milik mereka dengan cara 
yang sama kita inginkan mereka menghargai milik kita. 

Kita Menghargai Milik Orang Lain Dengan Tidak Mencuri 

Pembahasan Jelaskan bahwa Bapa Surgawi telah memerintahkan kita untuk menghargai orang lain 
tulisan suci dan milik mereka. 

Bacalah Keluaran 20:15. Mintalah anak-anak menjelaskan ayat suci ini. 

Tekankan bahwa Bapa Surgawi dan Yesus Kristus telah memerintahkan kita untuk 
tidak mencuri. Hukum negara kita juga mengatakan adalah salah mencuri milik orang 
lain. Sebagai anggota Gereja Yesus Kristus, kita percaya pada kepatuhan terhadap 
hukum ini seperti terhadap perintah Bapa Surgawi dan Yesus Kristus. 

Pasal kepercayaan Jelaskan bahwa pasal kepercayaan kedua belas menyatakan kepercayaan kita akan 
hukum. Mintalah anak-anak mengulangi pernyataan ini. "Kami percaya 
bahwa . . . patuh . . . hukum." 

Cerita dan Ceritakan kisah berikut ini mengenai dua gadis kecil yang menghadapi keputusan 
pembahasan sulit: 

Jan dan Susan ingin membeli beberapa permen karet dari sebuah kotak mesin 
permen karet. Mereka menaruh uang logam ke dalam mesin itu dan menghidupkan 
kenop untuk mendapatkan sebuah permen karet, tetapi terkejut karena permen karet 
sepenuh tangan keluar. Di samping itu uang logam mereka juga keluar kembali. 

• Apa yang akan anda lakukan bila ini terjadi pada anda? 

Katakan kepada anak-anak bahwa hal serupa ini terjadi beberapa tahun yang lalu 
terhadap Elder Sterling W Sill, mantan Pembesar Umum Gereja, yang mungkin 
membantu mereka menjawab pertanyaan ini. Kemudian ceritakan kisah berikut ini 
dengan kata-kata anda sendiri. 

"[Elder Sill] sedang mengendarai mobil dan merasa haus, jadi ia berhenti untuk 
membeli soda. la memasukkan uang logam ke dalam mesin minuman di pompa 
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Pelajaran 47 

bensin dan memperoleh sebotol soda, tetapi uangnya keluar lagi. la mengambil uang 
itu, dipandangnya, lalu dimasukkannya ke dalam saku bajunya, kembali ke mobilnya, 
dan berkata, "Lagipula harga minuman ini terlalu mahal." Tetapi ia belum sampai 
kembali di mobilnya, ketika ada suara lembut yang berseru di telinganya dan 
mengajukan pertanyaan yang menarik. Pertanyaannya adalah "Sill, apakah anda 
sungguh-sungguh akan menjadi pencuri demi uang sepuluh sen?" (Hartman 
Rector,Jr., "Get Up dan Glow," Brigham University Speeches of the Year [Provo, 5 
Jan. 1971], him. 6). 

• Apa pendapat anda yang dilakukan Elder Sill? 

Setelah anak-anak menjawab, ceritakan kepada mereka bahwa ia kembali ke mesin 
soda dan mulai menaruh uang itu kembali ke dalamnya. Tetapi sekarang Elder Sill 
memiliki masalah lain. 

• Jika ia menaruh uang ke dalam mesin, apa yang akan terjadi? (la akan 
mendapatkan sebotol soda lainnya lagi, dan kemungkinan memperoleh uangnya 
kembali lagi.) 

Jelaskan bahwa hal ini akan memperburuk masalah lagi. 

• Apa yang akan anda lakukan? 

Jelaskan bahwa Elder Sill sadar bahwa uang tersebut bukan miliknya, la telah 
menukarkan dengan sebotol soda. Maka ia mencari penjaga pompa bensin dan 
memberikan uang itu kepadanya. 

• Sekarang menurut anda apa yang dilakukan Jan dan Susan dengan permen karet 
dan uang itu? (Jelaskan bahwa Susan mencari penjaga toko dan menjelaskan 
kepadanya apa yang telah terjadi dan mengembalikan permen karet dan uang.) 

Tekankan bahwa Jan, Susan dan Elder Sill memilih yang benar. Mereka memilih 
mematuhi perintah Bapa Surgawi dan Yesus Kristus dan hukum negara—mereka 
tidak mencuri. 

Tekankan bahwa hendaknya kita tidak mengambil apapun yang bukan milik kita. 

Kita Dapat Menghargai Milik Orang Lain dengan Mengembalikannya kepada 
Mereka 

Pembahasan • Seandainya anda kehilangan sebuah barang milik anda, apa yang anda inginkan 
dilakukan orang yang menemukannya? (Mengembalikannya.) 

Cerita Ceritakan kepada anak-anak kisah berikut ini dengan kata-kata anda sendiri: 

Katy sedang berjalan ke sekolah ketika ia melihat sesuatu yang berkilauan di rumput 
di sisi jalan, la membungkuk, dan di sana di rumput ia melihat sebuah kalung emas. 
Kalung itu sangat indah. Sewaktu ia mengambilnya ia berpikir, "Kalung ini seperti 
kalung yang diperoleh Maria pada hari ulang tahunnya." Katy memasukkan kalung itu 
ke dalam saku dan bergegas ke sekolah. 

Ketika kelas dimulai, Maria tidak hadir. Agak lama kemudian ia masuk ke kelas. 
Matanya merah dan membengkak, la baru menangis. 

Pada waktu makan siang ia mengatakan kepada Katy alasan ia terlambat ke sekolah, 
la telah kehilangan kalungnya, di tempat di sekitar Katy menemukannya, dan sudah 
berusaha mencarinya. Katy tidak mengatakan sepatah kata pun. la pikir, "Saya tidak 
akan mengatakan kepadanya kalau ada pada saya. Saya telah menemukannya, oleh 
karenanya kalung ini milik saya." 

Siang itu pengajar menjelaskan kepada kelas apa yang telah terjadi terhadap kalung 
Maria, la minta kepada kelas untuk membantu Maria mencari kalung itu setelah jam 
sekolah. 
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Pembahasan 

Pembahasan 

Cerita dan 
pembahasan 

Nyanyian 

Pembahasan 

Katy adalah orang yang terakhir meninggalkan sekolah sore itu. Dia merasakan 
perasaan yang tidak menyenangkan, la tahu mengapa sedihnya Maria, la tahu bahwa 
kalung itu milik Maria walaupun ia telah menemukannya, la memikirkan bagaimana ia 
ingin Maria mengembalikan kalung itu kepadanya seandainya kalung itu miliknya. 
Dengan cepat ia berlari keluar mendapatkan Maria dan mengembalikan kalung itu. 

• Apa yang dilakukan Katy? 

• Menurut anda bagaimana perasaan Maria ketika Katy mengembalikan kalung itu? 

• Apa yang akan anda lakukan jika anda menemukan sesuatu yang bukan milik 
anda? 

Kita Hendaknya Memperlakukan Barang Orang Lain dengan Hormat 

• Bagaimana perasaan anda jika seseorang merusak atau menghancurkan salah 
satu barang anda dengan sengaja? 

Jelaskan bahwa kita hendaknya selalu berusaha untuk mengembalikan kepada 
pemilik harta atau milik orang lain yang kita temukan. Kita hendaknya jangan pernah 
dengan sengaja merusak atau menyalah-gunakan barang orang lain. Ambil salah satu 
ciptaan adonan garam dan tunjukkan kepada anak-anak bagaimana memegangnya 
dengan hati-hati. Berikan secara bergilir barang ciptaan tersebut sehingga anak-anak 
dapat melatih bagaimana memegangnya dengan hati-hati. 

Ceritakan kisah berikut ini dengan kata-kata anda sendiri: 

Troy dan Allan sedang bermain di sebuah lapangan kosong dekat gudang Bapak 
Greeno. Troy mulai melempar batu-batu dan mengajak Allan bertanding siapakah 
yang dapat melempar batu yang lebih jauh. Setelah mereka melempar beberapa 
batu, Troy melempar satu batu dan menghantam sisi gudang milik Bapak Greeno. la 
mengejek Allan dan berkata, "Saya berani bertaruh bahwa kamu tidak dapat 
menghantam gudang itu." Alan mengambil batu dan hampir melemparnya. 

• Menurut anda keputusan apakah yang harus dibuat Allan? 

• Apa yang dapat Allan katakan kepada Troy? ("Mari kita mencari sasaran lain.") 

Mintalah anak-anak memikirkan akhir yang baik dari cerita ini yang menunjukkan apa 
yang akan Alan lakukan. Mintalah seorang anak atau lebih menceritakan akhir dari 
kisah ini. 

Jelaskan bahwa Brother Sill, Katy, dan Allan semua telah memilih yang benar. 

Mintalah anak-anak berdiri dan menyanyikan atau mengucapkan lirik dari lagu "Lagu 
MYB". 

Mintalah anak-anak menceritakan cara lain mereka dapat menunjukkan hormat 
terhadap barang atau kepunyaan orang lain. Saran-saran mereka dapat termasuk 
sebagai berikut: 

1. Tidak menginjak halaman orang lain atau bermain di halaman mereka tanpa minta ijin. 

2. Tidak melakukan sesuatu yang dapat menghancurkan atau merusak barang orang 
lain, seperti menulis atau menggambar di tembok atau pagar-pagar. 

3. Bermain mainan atau boneka dengan hati-hati. 

4. Tidak memakai barang yang bukan milik kita tanpa meminta ijin. 

5. Jangan dengan sengaja memecahkan atau menghancurkan barang orang lain. 
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Pelajaran 44 

Rangkuman 

Tekankan bahwa Yesus Kristus mengajarkan bahwa kita hendaknya memperlakukan 
orang lain sama seperti kita ingin mereka memperlakukan kita. Jika kita mematuhi 
ajaran-ajaran Yesus Kristus, kita tidak akan mengambil barang orang lain. Kita akan 
mengembalikan barang yang kita temukan kepada pemiliknya. Kita akan 
memperlakukan barang-barang pinjaman dengan hati-hati dan tidak menghancurkan 
atau merusaknya. Ingatkan anak-anak mengenai perintah yang diberikan oleh Yesus 
Kristus yang kadang-kadang disebut Hukum Emas. 

Selebaran dan Tanyakan anak-anak apakah mereka dapat mengingat kata-kata dari Hukum Emas 
papan tulis tersebut. Tulislah kata-kata ini di papan tulis, jika anak-anak dapat membacanya, atau 

sebutkan hukum itu dengan lambat. Kemudian ucapkan bersama-sama mereka. 
Kembalikan ciptaan adonan garam itu kepada anak-anak. 

Kesaksian pengajar Berikan kesaksian kepada anak-anak bahwa adalah penting bagi kita untuk 
memperlakukan orang lain seperti yang Yesus Kristus inginkan kita lakukan. Anda 
dapat membagikan pengalaman ketika seseorang memperlakukan anda dengan baik 
dan jelaskan kepada anak-anak bagaimana perasaan anda. Anjurkan anak-anak 
untuk memperlakukan keluarga mereka dan teman-teman sama seperti mereka ingin 
diperlakukan. 

Mintalah seorang anak untuk memberikan doa penutup. 

Kegiatan 
Pelengkap Pilihlah dari kegiatan-kegiatan berikut yang terbaik bagi anak-anak anda. Anda dapat 

menggunakannya dalam pelajaran itu sendiri atau sebagai suatu pengulangan atau 
rangkuman. Untuk petunjuk tambahan, lihat "Waktu Kelas" dalam "Bantuan untuk 
Pengajar." 

1. Mintalah anak-anak memerankan contoh situasi sebagai berikut ini: 

• Anda menemukan dompet berisi sejumlah uang di jalanan didepan rumah 
anda. Apa yang hendaknya anda lakukan dengan dompet itu? (Mintalah anak-
anak memerankan kejadian itu dan apa yang hendaknya mereka lakukan untuk 
mendapatkan pemiliknya.) 

• Ketika anda pulang dari teman anda, anda mendapatkan salah satu mainannya 
di dalam saku anda. Apa yang hendaknya anda lakukan dengan mainan itu? 

• Anda sedang bermain dengan teman anda dan tidak sengaja memecahkan 
kaca jendela tetangga anda. Apa yang hendaknya anda lakukan? 

• Anda sedang berbelanja dengan ibu anda dan dengan tidak sengaja 
menjatuhkan setumpuk kaleng. Apa yang hendaknya anda lakukan? 

• Anda sedang bermain di luar dengan teman anda dan sepatu anda penuh 
lumpur. Ketika anda masuk ke dalam rumahnya, anda meninggalkan jejak 
lumpur di lantai. Apa yang hendaknya anda lakukan? 

2. Mintalah anak-anak membuat kalung MYB (lihat gambar) dengan benang dan 
kertas berwarna. Katakan kepada mereka bahwa kalung ini akan mengingatkan 
mereka untuk memperlakukan orang lain sama seperti mereka ingin diperlakukan. 



Pelajaran 

35 Saya Dapat Menjadi Contoh 
yang Baik Bagi Keluarga Saya 

Tujuan Menolong anak-anak memahami bahwa mereka dapat menjadi contoh yang baik bagi 
keluarga mereka. 

Persiapan 1. Dengan penuh doa pelajarilah 1 Nefi 2:1-4; 3:4-5, 7; dan 3 Nefi 12:16. 

2. Persiapkan sebuah poster sinar matahari yang besar sebagai berikut: 

3. Buatlah potongan kata berikut ini untuk mengelilingi poster: 

Bagi anak-anak yang tidak dapat membaca, anda dapat mencari atau membuat 
gambar yang menggambarkan sifat-sifat seperti ini atau menunjukkan anak-anak 
yang suka menolong, patuh, baik dan sebagainya. 

4. Buatlah salinan rumah pada akhir pelajaran untuk setiap anak. 
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/ Saya 
/ dapat menjadi \ 
/ contoh yang baik \ 
l bagi keluarga ? 
V saya dengan J 
\ menjadi- / 

Suka menolong Patuh 

Baik dan penuh kasih Jujur 

Suka mengampuni Tidak mementing-
kan diri s e n d i r i - . 

Pembawa damai Penuh pengertian 



5. Bersiaplah membantu anak-anak menyanyikan atau mengucapkan lirik dari "Kami 
Senang Membantu" (Buku Nyanyian Anak-anak, him. 112); kata- katanya terdapat 
di belakang buku pedoman ini. 

6. Bahan yang diperlukan: 
a. Kitab Mormon. 
b. Krayon untuk setiap anak. 
c. Perisai dan Cincin MYB 
d. Selotip. 
e. Gambar 3-9, Yesus Sang Kristus (62572; Perangkat Gambar Tulisan Suci 240). 

7. Buatlah persiapan yang diperlukan untuk setiap kegiatan pelengkap yang akan 
anda gunakan. 

Pengembangan 
Pelajaran yang 
Disarankan 

Kegiatan penarik 
perhatian 

Pembahasan 
tulisan suci 

Perisai, cincin 
dan cerita 

Mintalah seorang anak memberikan doa pembuka. 

Tindak lanjuti dengan anak-anak jika anda mendorong mereka melakukan sesuatu 
selama minggu lalu. 

Contoh yang Baik Menolong Orang Lain Belajar dan Mengikuti Yesus Kristus 

Pasanglah gambar 3-9, Yesus Kristus di suatu tempat di kelas. 

Mintalah anak-anak berdiri, menutup mata, dan berpegangan tangan. Peganglah 
tangan anak di barisan pertama. Pimpinlah barisan anak-anak itu mengelilingi 
ruangan, bimbing mereka dengan suara anda jika perlu untuk menghindari dari 
cedera dan kebingungan. Setelah beberapa kali mengelilingi ruangan, bimbinglah 
mereka ke gambar Yesus Kristus. Jelaskan bahwa dengan mengikuti anda, mereka 
semua dapat menemukan jalan mereka dengan selamat ke gambar Juruselamat. 
Mintalah anak-anak kembali ke tempat duduk mereka. 

• Mengapa seorang pemimpin dapat menolong di tempat gelap? 

• Apakah contoh yang baik itu? 

Jelaskan bahwa contoh yang baik dapat seperti seorang pemimpin yang 
membimbing kita kepada keselamatan. Sama seperti mengikuti suara pemimpin 
mereka dapat membawa anak-anak dengan selamat kepada gambar Yesus Kristus, 
begitu juga kita dapat mengikuti kata-kata nabi yang memperkenankan kita kembali 
kepada Bapa Surgawi dan Yesus Kristus suatu saat nanti. 

• Contoh yang baik apakah yang telah menolong anda menjadi lebih dekat kepada 
Bapa Surgawi dan Yesus Kristus? 

Jelaskan bahwa Yesus Kristus mengajarkan agar kita hendaknya menjadi contoh 
yang baik untuk orang lain. Bacalah dan bahaslah 3 Nefi 12:16. Jelaskan bahwa 
ketika kita memberikan contoh yang baik kepada orang lain, kita adalah terang dalam 
kegelapan bagi orang-orang untuk menunjukkan kepada mereka cara hidup yang 
benar. 

Perlihatkan Perisai dan cincin MYB. Suruhlah anak-anak mendengarkan bagaimana 
Jayanti melakukan apa yang Bapa Surgawi dan Yesus Kristus inginkan dalam kisah 
ini. 

"Jayanti mengasihi Gereja bahkan sebelum ia menjadi seorang anggota, la suka 
mendengarkan pamannya membicarakan mengenai injil dan menceritakan bagaimana 
ia menjadi orang pertama dari India yang menjadi anggota Gereja di Fiji. 
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"Setelah mendengar para misionari, Jayanti bertanya kepada orang tuanya apakah ia 
dapat menjadi anggota Gereja. Mereka mengijinkan dia, dan Jayanti berusaha 
dengan keras menjadi seorang misionari bagi keluarganya dengan menetapkan asas-
asas injil dan menjadi seorang contoh yang baik. 

"Tidak lama kemudian ayah Jayanti dan saudara laki-lakinya dibaptiskan, tetapi 
ibunya masih ragu-ragu. Kakeknya adalah seorang pendeta Hindu yang penting di 
India, dan ia sangat kuatir mengenai apa yang akan dikatakan keluarganya jika ia 
menjadi seorang [Orang-orang Suci Zaman Akhir]. Namun, berkat contoh anaknya, 
akhirnya ia juga masuk Gereja. 

"Sekarang semua anggota keluarga Jayanti aktif di cabang mereka di Suva, Fiji, dan 
mereka tahu kasih dan sukacita yang datang dari melayani Bapa di Surga" (A Good 
Example," Friend, Mar. 1974, him. 48). 

• Bagaimana Jayanti memberikan contoh yang baik bagi keluarganya? 

• Apa pengaruh contoh baik Jayanti terhadap keluarganya? 

Tunjuklah perisai dan cincin MYB. Jelaskan bahwa ketika kita melakukan apa yang 
Bapa Surgawi dan Yesus Kristus inginkan kita lakukan, kita akan melakukan apa yang 
benar dan mematuhi perintah-perintah. Ketika kita melakukan ini, kita menolong orang 
lain agar ingin hidup dengan benar juga. 

Kita Dapat Menjadi Contoh Yang Baik Bagi Keluarga Kita 

Kegiatan poster Pasanglah poster Matahari di mana semua anggota kelas dapat melihatnya. Bacalah 
kalimat itu bersama anak-anak. 

Taruhlah potongan kata di meja atau di lantai. Jelaskan bahwa kata-kata itu 
menjelaskan cara-cara yang berbeda untuk menjadi contoh yang baik untuk keluarga 
kita. 

Suruhlah anak-anak secara bergilir memilih potongan kata dan menaruh atau 
melengketkan potongan kata itu di poster membentuk sinar matahari seperti di 
gambar. Saat anak-anak memilih setiap potongan kata, ceritakan kisah yang sesuai. 
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Setelah setiap anak menempatkan potongan kata-potongan kata dan kisahnya telah 
diceritakan, mintalah anak-anak mengatakan "Saya dapat menjadi contoh yang baik 
bagi keluarga saya dengan menjadi ," dengan mengisi garis yang kosong ini 
dengan kata-kata atau kalimat pada potongan kata. Contohnya. Saya dapat menjadi 
contoh yang baik bagi keluarga saya dengan menjadi seorang pembawa damai." 

Cerita dan Patuh 
pembahasan 

Ceritakan kisah keluarga Lehi meninggalkan Yerusalem (lihat 1 Nefi 2:1-4). 

• Bagaimana reaksi putra Lehi ketika ia diminta kembali ke Yerusalem mengambil 
lemping-lemping kuningan (lihat 1 Nefi 3:4-5)? 

Jelaskan bahwa setelah Laman dan Lemuel mengeluh dan berkata bahwa mereka 
tidak mau pergi, Nefi mengatakan bagaimana perasaannya. Bacalah dengan keras 
1 Nefi 3:7. 

• Bagaimana Nefi memberikan contoh yang baik kepada saudara-saudaranya? 

• Bagaimana anda dapat memberikan contoh yang baik dengan menjadi patuh? 

Suka Menolong 

Bruce melihat ibunya sangat sibuk menyiapkan adik perempuannya yang kecil untuk 
ke gereja, la tahu bahwa ibunya masih harus mempersiapkan dirinya dan 
mendandani bayinya. Bruce memutuskan menolong ibunya, la masuk kamar bayi dan 
mendandaninya. Ibu Bruce sangat bersyukur atas bantuannya, la tersenyum dan 
memeluk serta mencium Bruce. 

• Apa yang dilakukan Bruce dalam memberikan sebuah contoh yang baik untuk 
keluarganya? 

• Bagaimana anda dapat memberikan contoh yang baik dengan menjadi suka 
menolong? 

Nyanyian Bantulah anak-anak menyanyikan atau mengucapkan lirik dari "Kami Senang 
Membantu." 

Baik dan Penuh Kasih 

Katy sangat gembira ketika ibunya membawa pulang adik bayi laki-lakinya, Timothy, 
la tidak seperti bayi-bayi lainnya, la mengalami kondisi yang disebut kelumpuhan 
otak, yang membuat dia gemetaran dan tersentak-sentak dengan cara yang tidak 
wajar. Tetapi hal itu tidak mengganggu Katy. la mengasihi Timothy dengan sepenuh 
hatinya. Ketika ibunya sibuk, Katy membuai Timothy dan menyanyikan lagu untuknya. 
Timothy tersenyum kepada Katy bilamana ia melakukan sesuatu baginya. Ketika 
Timothy bertambah besar, ia membawanya naik kereta anak di depan rumahnya. Katy 
sering memakaikan baju Timothy untuk tidur dan membacakan kisah-kisah kepadanya 
sampai ia tertidur lelap. 

• Bagaimana Katy memberikan contoh yang baik? 

• Bagaimana anda dapat menjadi contoh kasih kebaikan dalam keluarga anda? 

Seorang Pembawa Damai 

Carrie sedang bermain ayunan di halaman ketika saudara laki-lakinya keluar dari 
rumah, berlari menuju ayunan, dan mulai berteriak "Pergi dari ayunan, Carrie. Saya 
tidak pernah main ayunan karena kamu selalu memakainya." 

Dari pada berdebat, Carrie mengatakan, "Baiklah." Mari kita bergantian saling 
mendorong. Saya akan mendorong kamu dulu." 

Karena Carrie tidak berdebat, ia dan saudara laki-lakinya sangat senang bermain 
ayunan bersama. 
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• Bagaimana Carrie menjadi contoh yang baik bagi saudara laki-lakinya? 

• Bagaimana anda dapat memberikan contoh yang baik di rumah anda dengan 
menjadi seorang pembawa damai? 

Suka Mengampuni 

Ketika Spencer berada di sekolah, adik laki-lakinya bermain dengan mobil-
mobilannya dan menghilangkan satu di antaranya. Ketika Spencer tahu apa yang 
telah terjadi, ia tidak marah. Bahkan, ia menolong adik laki-lakinya mencari mobil-
mobilan yang hilang itu. Mereka menemukannya di bawah tempat tidur. 

• Apa yang dilakukan Spencer untuk memberikan contoh yang baik bagi 
keluarganya? 

• Bagaimana anda dapat menjadi contoh yang baik untuk keluarga anda dengan 
menjadi suka mengampuni? 

Penuh Pengertian 

Roberta diserang flu dan tidak dapat pergi ke pesta Natal di sekolahnya. Kakak 
perempuannya, Linda, mengetahui betapa sedihnya perasaan Roberta karena ia tidak 
dapat pergi, maka ia membawa pulang satu kantong permen dan kacang untuknya, 
la juga bercerita kepada Roberta apa yang terjadi di pesta itu. 

• Bagaimana Linda menjadi contoh yang baik bagi keluarganya? 

• Bagaimana anda dapat menjadi contoh yang baik bagi keluarga anda dengan 
mempunyai pengertian? 

Tidak Mementingkan Diri Sendiri 

Tony telah mendapatkan sejumlah uang karena bekerja di kebun tetangganya, la 
memikirkan keluarganya dan ingin melakukan sesuatu untuk mereka, maka ia 
mengambil sebagian uangnya itu dan membelikan sesuatu untuk keluarganya. 

• Bagaimana Tony menjadi contoh yang baik bagi keluarganya? 

• Bagaimana anda dapat menjadi contoh yang baik bagi keluarga anda dengan 
menjadi tidak mementingkan diri sendiri? 

Jujur 

Nelson dan Jared berada di ruang kerja ayah mereka membangun sebuah kapal 
mainan dari bahan kayu bekas ketika Jared dengan tidak sengaja menjatuhkan 
sebuah kaleng cat. Sebagian cat tertumpah di atas lantai. Kedua anak itu 
membersihkan semuanya, tetapi sebagian cat menempel di lantai. Sesampai ayah 
mereka di rumah. Jared pergi menemui dia dan menjelaskan apa yang telah terjadi. 

Ayah Jared tidak suka cat berada di lantai, tetapi ia senang kepada Jared karena ia 
telah bersikap jujur, la memberi Jared cat tiner dan menolongnya membersihkan 
lantai itu. 

• Bagaimana Jared menjadi contoh yang baik bagi keluarganya? 

• Bagaimana anda dapat menjadi contoh yang baik bagi keluarganya dengan 
mengatakan hal yang benar? 

• Seperti apakah gambar poster itu sekarang? (Sebuah matahari yang bersinar.) 

Jelaskan bahwa contoh yang baik adalah seperti sinar matahari, yang memberikan 
terang kepada orang lain dan menunjukkan kepada mereka cara yang benar. 
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Rangkuman 

Kesaksian pengajar Berilah kesaksian mengenai pentingnya menjadi contoh yang baik untuk keluarga 
anda. Anda dapat membagikan sebuah pengalaman pribadi ketika contoh baik 
seseorang telah menolong anda. 

Kegiatan kesenian Mintalah anak-anak mewarnai gambar rumah "Saya Dapat Menjadi Contoh yang Baik" 
dan menggambar anggota keluarga di dalamnya. Mintalah mereka menggambarkan 
diri sendiri melakukan sesuatu yang dapat selama minggu ini, mereka yang dapat 
memberi contoh yang baik bagi keluarga mereka. 
Mintalah anak-anak memilih satu hal yang dapat mereka lakukan untuk keluarga 
mereka sebelum mereka pergi tidur pada malam hari. 

Mintalah seorang anak memberikan doa penutup. 

Kegiatan 
Pelengkap Pilihlah dari kegiatan-kegiatan berikut yang terbaik bagi anak-anak anda. Anda dapat 

menggunakannya dalam pelajaran itu sendiri atau sebagai suatu pengulangan atau 
rangkuman. Untuk petunjuk tambahan, lihat "Waktu Kelas" dalam Bantuan untuk 
Pengajar." 

1. Buatlah sebuah boneka kaos kaki yang sederhana atau boneka kertas untuk anak-
anak. Anda dapat menggunakan meja untuk panggung. Dengan menggunakan 
boneka tersebut, bantulah anak-anak memerankan cara-cara yang positif untuk 
menjadi contoh bagi keluarga mereka dalam delapan hal yang tercakup dalam 
pelajaran ini. 

2. Nyanyikan atau ucapkan lirik "Do as I'm Doing" [Contohlah Aku] (Buku Nyanyian 
Anak-anak, him. 276) sambil melakukan gerakan yang baik, seperti menyapu 
lantai, berjalan ke Gereja, atau bersalaman dengan uskup. 

Contohlah aku; 
Ikuti aku! 
Contohlah aku, 
Ikuti aku 
Baik sulit 'tau mudah, 
Baik tinggi 'tau rendah, 
Contohlah aku 
Ikuti aku! 
Contohlah aku; 
Ikuti aku! 
(©1963 D.C. Heath and Company. 
Dipakai dengan ijin.) 

Katakan kepada anak-anak ketika orang lain melihat contoh baik kita, mereka 
sering ingin melakukan apa yang kita lakukan. 

3. Mintalah anak-anak menutup mata mereka sementara anda menaruh sesuatu di 
pangkuan mereka. Letakkan sebuah gambar pada setiap pangkuan mereka; 
kemudian mintalah mereka membuka mata mereka dan secara bergilir 
menunjukkan gambar mereka dan mengatakan bagaimana orang di gambar itu 
telah memberikan contoh yang baik. Anda dapat menggunakannya gambar 3-13, 
3-23, 3-25, 3-26, 3-27, dan 3-59 dalam amplop gambar kelas. 

231 



232 

Saya Dapat 
Menjadi Contoh 

yang Baik 



Yesus Kristus Memungkinkan 
Kita Hidup Selamanya (Paskah) 
Tujuan Membantu anak-anak memahami bahwa karena kasih Yesus Kristus bagi kita, la 

memungkinkan kita hidup selamanya. 

persiapan 1. Dengan penuh doa pelajarilah Markus 10:13-16, Catatan kematian dan 
kebangkitan Yesus Kristus ditemukan dalam Lukas 23 dan 24, dan catatan 
Kunjungan Yesus Kristus kepada bangsa Nefi dalam 3 Nefi 11. 

2. Persiapkan sebuah guntingan kata bertuliskan baka di atasnya. 

3. Tulislah nama setiap anak pada selembar kertas yang terpisah. 

4. Bersiaplah mengajar anak-anak menyanyikan atau mengucapkan lirik "Yesus T'lah 
Bangkit" (Buku Nyanyian Anak-anak, him. 48). 

5. Bahan yang dibutuhkan: 

a. Sebuah Alkitab dan sebuah Kitab Mormon. 
b. Sebuah bola yang lunak atau bantal kecil. 
c. Selotip. 
d. Sebuah sarung tangan 
e. Gambar 3-71, Penyaliban (62505; Perangkat Gambar Tulisan Suci 230); gambar 

3-15, Yesus Kristus yang Telah Dibangkitkan (62187; Perangkat Gambar Tulisan 
Suci 239); gambar 3-72, Yesus Kristus Menampakkan diri kepada bangsa Nefi 
(62047; Perangkat Gambar Tulisan Suci 315); gambar 3-56, Kristus dan Anak-
anak (62467; Perangkat Gambar Tulisan Suci 216); gambar 3-17, Yesus 
Mengajar di Belahan Bumi Sebelah Barat (62380; Perangkat Gambar Tulisan 
Suci 316); Samuel si orang Laman di Tembok kota (62380; Perangkat Gambar 
Tulisan Suci 314); gambar 3-74, Penguburan Yesus (62180; Perangkat Gambar 
Tulisan Suci 231); dan gambar 3-75, Wanita di Kuburan. 

6. Buatlah persiapan yang diperlukan untuk setiap kegiatan pelengkap yang akan 
anda gunakan. 

Pengembangan 
Pelajaran yang 
Disarankan 

Kegiatan penarik 
perhatian 

Mintalah seorang anak memberikan doa pembuka. 

Tindak lanjuti dengan anak-anak jika anda mendorong mereka melakukan sesuatu 
selama minggu lalu. 

Karena Yesus Kristus Mengasihi Kita la menolong Kita 

Katakan kepada anak-anak bahwa Yesus Kristus mengasihi anak-anak. Katakan 
kepada mereka betapa senang dan bahagianya la mengetahui bahwa mereka berada 
di Pratama pada Minggu Paskah ini. 

Pasanglah Gambar 3-15, Yesus Sang Kristus, di tembok, papan tulis, atau tempat 
lain. 

Jelaskan bahwa anda telah menulis setiap nama mereka di atas selembar kertas, dan 
anda mau mereka datang ke depan dan menempelkan nama mereka dekat pada 
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gambar Yesus Kristus. Ketika anak-anak mengambil gilirannya, katakan kepadanya: 
"Yesus Kristus Mengasihi (nama anak itu)." 

Cerita tulisan suci Ceritakan kisah berikut ini dari Markus 10:13-16 dalam kata-kata anda sendiri: 

Ketika Yesus Kristus tinggal di bumi, beberapa ibu membawa anak-anak kecil mereka 
kepada Dia. Mereka mengharapkan agar la memberikan setiap anak sebuah berkat. 
Teman-teman Yesus ingin Dia beristirahat dan mereka meminta para ibu itu 
membawa anak-anaknya pergi dan jangan mengganggu Dia. 

Ketika Yesus mendengar teman-temannya mengatakan demikian, la berkata, "Biarkan 
anak-anak itu datang kepadaKu; jangan menghalang-halangi mereka." Dengan kata 
lain, Dia berkata: "Biarkan anak-anak itu datang kepadaKu, jangan mengusir mereka, 
Aku mengasihi anak-anak." Kemudian la memeluk anak-anak itu dan memberkati 
mereka. 

Pembahasan Angkatlah gambar 3-56, Kristus dan Anak-anak. Peganglah dan dekatkan kepada 
anak-anak agar mereka dapat melihatnya dengan teliti dan merasakan semangat 
gambar itu. Ajukan beberapa jenis pertanyaan berikut ini untuk menolong anak-anak 
merasakan kasih yang Yesus Kristus miliki bagi mereka. 

• Bagaimana perasaan anak-anak itu? 

• Seandainya anda ada di sana, apa yang anda inginkan Yesus Kristus katakan 
kepada anda? 

• Seandainya anda ada di sana bersama Yesus seperti anak-anak tersebut, apa 
yang akan anda katakan kepadaNya? 

• Bagaimana perasaan anda mengetahui bahwa Yesus mengasihi anda sama 
seperti ia mengasihi anak-anak ini? 

Yesus Kristus Mati untuk Kita 

Cerita tulisan suci Angkatlah tulisan suci, dan jelaskan bahwa dengan membaca Alkitab dan Kitab 
dan gambar Mormon kita dapat mempelajari apa yang Yesus Kristus lakukan untuk menolong kita. 

Ceritakan kisah berikut ini dengan kata-kata anda sendiri: 

Yesus Kristus hidup bertahun-tahun yang lalu. Bapa Surgawi mengirim Dia ke bumi 
untuk menolong para ayah dan ibu dan anak-anak laki-laki dan perempuan untuk 
melakukan hal yang benar. Hampir seluruh hidupnya ia tinggal di sebuah negeri yang 
disebut Israel. 

Yesus mengasihi semua orang. Beberapa orang jahat dan tidak menyukai Dia. 
Mereka menggantung Dia di sebuah kayu salib. 

Perlihatkan gambar 3-71, Penyaliban. 

Yesus Kristus menderita dan mati. Orang-orang yang mengasihi Dia merasa sangat 
sedih. Mereka mengambil tubuhNya dari kayu salib dan membungkusnya dengan 
kain putih yang indah. Mereka membawa tubuhNya ke dalam kuburan. Sebuah 
kuburan adalah seperti sebuah gua di mana orang-orang dikuburkan. Mereka dengan 
hati-hati membaringkan tubuhNya. 

Perlihatkan gambar 3-74, Penguburan Yesus. 

Teman-teman Yesus Kristus kemudian menutup pintu kuburan itu dengan 
menggulingkan batu di depan pintu itu. 

Teman-teman Yesus Kristus tidak mengerti bahwa la akan hidup kembali. Beberapa 
tentara datang dan menjaga kuburan itu di mana tubuhNya dibaringkan. Pada hari 
ketiga setelah kematianNya, sebelum matahari terbit, para malaikat datang dan 
menggulingkan batu itu dari pintunya. Tubuhnya sudah tidak ada lagi di sana. Para 
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tentara menjadi sangat takut sehingga mereka tidak dapat bergerak sejenak. Segera 
setelah mereka dapat bergerak, mereka lari pergi. 

Perlihatkan gambar 3-75, Para wanita di Kuburan. 

Pada pagi hari yang sama itu beberapa wanita datang ke kuburan. Mereka mengasihi 
Yesus Kristus dan datang mau menaruh rempah-rempah wangi ke tubuhNya seperti 
yang biasa dilakukan pada zaman itu. Mereka melihat bahwa batu itu terguling dari 
pintunya. Mereka masuk ke dalam kuburan dan melihat seorang malaikat berjubah 
putih, dan mereka sangat takut. Malaikat itu berkata, "Janganlah takut, la tidak ada di 
sini, karena ia telah dibangkitkan." 

Tunjukkan gambar Kristus yang telah Dibangkitkan. 

• Menurut anda bagaimana perasaan teman-teman Yesus ketika mereka tahu bahwa 
la telah dibangkitkan? 

Pembahasan Jelaskan ketika Yesus dibangkitkan, la menerima tubuhNya kembali untuk bersatu 
papan tulis dengan rohNya, tetapi tubuhNya telah berubah. 

Pasanglah guntingan kata Baka. 

• Apakah artinya baka itu? 

Jelaskan bahwa tubuh Juruselamat menjadi baka, artinya berubah sehingga tidak 
akan mati lagi tetapi hidup selamanya. 

Ceritakan kepada anak-anak bahwa ketika Yesus telah dibangkitkan, la menjadi baka, 
dan la juga memungkinkan kita semua untuk dibangkitkan dan menjadi baka. Ini 
berarti setelah kita dibangkitkan, kita tidak akan mati lagi. Kita dapat hidup bersama 
dengan keluarga kita selamanya. 

Peragaan dan Perlihatkan tangan kosong anda kepada anak-anak dan katakan kepada mereka 
pembahasan bahwa ketika kita hidup bersama Bapa Surgawi sebelum kita dilahirkan kita disebut 

roh. Kita dapat bergerak (menggerakkan jari-jari anda), berpikir dan belajar. 

Ketika roh kita datang ke bumi, kita diberi tubuh jasmani. (Pasanglah sarung tangan.) 
Kita masih dapat bergerak (gerakan jari anda di dalam sarung tangan) dan berfikir 
dan belajar tetapi Bapa Surgawi memberi kita tubuh yang indah untuk dimiliki dan 
dirawat. 

Ketika kita mati, tubuh ini harus terpisah dari roh (lepaskan sarung tangan). Tubuh 
tidak dapat bergerak sendiri, (tunjukkan sarung tangan) tetapi roh tetap hidup. 

Ketika kita dibangkitkan, tubuh menjadi sempurna dan sekali lagi bersatu dengan roh 
itu. (pakailah sarung tangan itu lagi). Setelah kita dibangkitkan, kita tidak dapat mati 
lagi. Ini berarti bahwa roh dan tubuh tidak dapat dipisahkan lagi. 

Tekankan bahwa karena kasih Yesus Kristus begitu besar bagi kita masing-masing, ia 
mati untuk kita. Yesus adalah orang pertama yang dibangkitkan. Karena apa yang la 
lakukan untuk kita, kita akan dibangkitkan dan dapat hidup lagi bersama Bapa 
Surgawi. Apabila kita berfikir mengenai Paskah, kita hendaknya memikirkan mengenai 
Paskah pertama dan mengingat kasih Yesus Kristus bagi kita. la memberikan 
hidupNya untuk kita. la telah dibangkitkan. Sekarang la hidup di surga bersama Bapa 
SurgawiNya. 

Jelaskan bahwa kebangkitan Yesus Kristus sebegitu hebatnya sehingga setiap tahun 
kita merayakan Paskah untuk menunjukkan betapa bersyukurnya kita akan apa yang 
telah la lakukan untuk kita. 

Kegiatan Lemparkan sebuah bola lembut atau bantal kecil kepada anak-anak, berikan secara 
bergilir sehingga setiap anak dapat menceritakan sesuatu yang diingatnya mengenai 
kisah Paskah. 
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Yesus Kristus Mengunjungi Bangsa Nefi setelah KebangkitanNya. 

Cerita tulisan suci Katakan kepada anak-anak bahwa kita tahu Yesus Kristus dibangkitkan karena tulisan 
dan gambar suci telah menceritakan kepada kita bahwa banyak murid dan pengikut melihat Dia 

setelah dibangkitkan. 

Jelaskan bahwa bangsa Nefi dan bangsa Laman yang hidup benar yang tinggal di 
Amerika melihat Yesus Kristus dan bahwa Kitab Mormon menceritakan mengenai 
kunjunganNya. Setelah kebangkitanNya di Yerusalem. Yesus mengunjungi bangsa ini. 
Mereka memiliki kesempatan untuk melihat, mendengar, dan meraba Dia. 

Jelaskan bahwa para nabi telah mengatakan kepada bangsa Nefi selama bertahun-
tahun bahwa Yesus Kristus akan mengunjungi mereka pada suatu hari. 

Perlihatkan gambar 3-73, Samuel si orang Laman di Tembok Kota. 

Jelaskan bahwa seorang nabi bernama Samuel si orang Laman, yang hidup 
beberapa tahun sebelum Yesus Kristus dilahirkan, mengatakan kepada orang-orang 
bagaimana mereka akan tahu jika Yesus disalibkan dan dibangkitkan di Yerusalem, la 
menjelaskan bahwa ketika Yesus mati, sebuah kegelapan akan menutupi negeri itu, 
dan akan berlangsung selama tiga hari sampai la dibangkitkan. 

Katakan kepada anak-anak bahwa semua ramalan Samuel si orang Laman itu 
menjadi kenyataan. Ketika Yesus Kristus mati di Yerusalem, sebuah kegelapan akbar 
menutupi negeri Amerika. Orang-orang jahat dihancurkan, dan banyak orang benar 
berkumpul bersama untuk membahas apa yang telah terjadi dan apa yang harus 
mereka lakukan. Sewaktu mereka berbicara, mereka tiba-tiba mendengar sebuah 
suara yang kedengarannya datang dari surga. Suara itu lembut, penuh kasih. 
Suruhlah anak-anak mendengarkan apa yang dikatakan suara itu. Bantulah seorang 
anak membaca 3 Nefi 11:7, atau bacakanlah sendiri. 

• Siapakah yang berbicara itu? (Bapa Surgawi.) 

Jelaskan bahwa orang-orang melihat ke atas dan melihat seorang laki-laki berjubah 
putih turun dari surga. Mereka mengira bahwa mereka melihat malaikat. 

Perlihatkan gambar 3-72, Yesus Kristus menampakkan diri kepada bangsa Nefi. 

• Siapakah yang sesungguhnya turun dari surga? (Yesus.) 

Bacalah 3 Nefi 11:9-10. Jelaskan bahwa ketika Yesus Kristus mengatakan kepada 
orang-orang siapa Dia, mereka ingat bahwa para nabi telah mengatakan bahwa la 
akan mengunjungi mereka. Mereka sangat bahagia, la mengajak orang-orang datang 
dan merasakan bekas-bekas paku di tangan dan kakiNya dan luka dilambungNya. la 
melakukan ini karena la ingin mereka mengerti bahwa la adalah Yesus yang sama 
yang telah disalibkan dan bahwa la telah dibangkitkan. 

Perlihatkan gambar 3-17, Yesus Mengajar di Belahan Bumi sebelah Barat. 

• Bagaimana pendapat anda perasaan orang-orang berada dengan Yesus Kristus? 

Jelaskan bahwa orang-orang itu dipenuhi dengan rasa syukur yang besar dan kasih 
kepada Juruselamat sehingga mereka berseru, "Hosanna! Terpujilah nama Allah yang 
Mahatinggi! (3 Nefi 11:17.) Mereka jatuh berlutut dan menyembah Dia. 

Jelaskan bahwa Yesus Kristus mengasihi orang-orang itu begitu besar sehingga la 
tinggal di antara mereka dan menyembuhkan yang sakit, memberkati anak-anak 
mereka, dan mengajar mereka. Kitab Mormon menceritakan kepada kita bahwa tidak 
pernah ada bangsa yang lebih bahagia di bumi daripada bangsa ini. 
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Nyanyian Bantulah anak-anak bernyanyi atau mengucapkan lirik lagu "Yesus T'lah Bangkit." 

Yesus t'lah bangkit 
kawan kita, 
Hatiku senang 
Dia hidup. 
Nyanyi puji Dia 
di Paskah ini, 
Yesus t'lah bangkit, 
Juruselamat. 
Yesus t'lah bangkit, 
Juruselamat. 

Rangkuman 

Kesaksian pengajar Berikan kesaksian dan utarakan kasih dan rasa syukur anda kepada Yesus Kristus 
karena mengasihi kita sedemikian rupa sehingga memungkinkan kita dibangkitkan 
dan memiliki tubuh kita selamanya. 

Mintalah anak-anak pulang ke rumah dan menceritakan kepada keluarga mereka apa 
yang telah Juruselamat lakukan untuk memungkinkan kita memiliki tubuh kekal 
selamanya. 

Mintalah seorang anak memberikan doa penutup. 

Kegiatan 
Pelengkap Pilihlah dari kegiatan-kegiatan berikut yang terbaik bagi anak-anak anda. Anda dapat 

menggunakannya dalam pelajaran itu sendiri atau sebagai suatu pengulangan atau 
rangkuman. Untuk petunjuk tambahan, lihat "Waktu Kelas" dalam bantuan untuk 
Pengajar." 

1. Persiapkan selembar selebaran "Lingkaran Kasih Yesus Kristus." yang terdapat di 
akhir pelajaran ini untuk setiap anak. 

Bagikan selembar selebaran, sebuah pensil, dan beberapa crayon untuk setiap 
anak. Mintalah atau bantulah mereka menulis nama mereka di atas kertas di sudut 
kanan atas. 

Bacalah bersama anak-anak kata-kata yang terdapat dalam lingkarannya. Mintalah 
mereka menggambarkan sebuah gambar diri mereka sendiri di dalam lingkaran 
itu. Tulislah "Yesus Kristus mengasihi saya" di papan tulis, dan mintalah anak-anak 
menyalinnya ke kertas mereka di bawah lingkaran. 

2. Suruhlah mereka berdiri dan melakukan kegiatan ini bersama anda. 

Di sinilah tempat Yesus berbaring, (tunjukkan) 
Lihat, batu telah terguling! (tunjukkan lagi) 
Membungkuklah, (membungkuk) 
Tengoklah ke dalam, (tangan menaungi mata) 
la tak ada sudah! (berdiri) 
Yesus telah bangkitlah! 
Bergembiralah! (Dengan tenang menepuk tangan) 
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Yesus Kristus Telah Dilahirkan 
Ke Bumi (Natal) 

Pelajaran 35 

Tujuan Menolong anak-anak memahami pentingnya kelahiran Yesus Kristus. 

Persiapan 1. Dengan penuh doa pelajarilah Helaman 14; 3 Nefi 1; dan Lukas 2. Bersiaplah 
membaca Helaman 14:5; 3 Nefi 1:13, 21; dan Lukas 2:9-15. 

2. Persiapkan selembar selebaran teka-teki bintang, yang terdapat pada akhir 
pelajaran ini, untuk setiap anak. Potonglah teka-teki ini, dan jepitkan menjadi satu 
atau masukkan ke dalam amplop untuk setiap anak. 

3. Bersiaplah untuk mengajar anak-anak menyanyikan atau mengucapkan lirik lagu 
"Bintang-bintang Gemerlapan" (Buku Nyanyian Anak-anak, him. 28) dan "Malam 
Sunyi" (Buku Nyanyian, him. 91 ). 

4. Bahan yang diperlukan: 
a. Sebuah Alkitab dan sebuah Kitab Mormon. 
b. Gambar guntingan berikut ini: Kelahiran Yesus Kristus (gambar guntingan 

3-11), gembala (gambar guntingan 3-12), malaikat (gambar guntingan 3-5), dan 
Bangsa Nefi dan bintang (gambar guntingan 3-13). 

c. Selembar kertas berwarna untuk setiap anak. 
d. Lem atau perekat. 
e. Gambar 3-73, Samuel si orang Laman di Tembok Kota (62370; Perangkat 

Gambar Tulisan Suci 314). 

5. Buatlah persiapan yang diperlukan untuk setiap kegiatan pelengkap yang akan 
anda gunakan. 

Pengembangan 
Pelajaran yang 
Disarankan 

Kegiatan penarik 
perhatian 

Mintalah seorang anak memberikan doa pembuka. 

Tindak lanjuti dengan anak-anak jika anda mendorong mereka untuk melakukan 
sesuatu selama minggu lalu. 

Kelahiran Yesus Kristus Diberitakan oleh Malaikat 

• Pernahkah anda menunggu terjadinya sesuatu kejadian yang istimewa? 

• Apakah itu? (Jawaban anak-anak dapat termasuk kelahiran seorang bayi, 
mengunjungi kakek, hari ulang tahun, pembaptisan mereka, dan sebagainya.) 

• Apakah kelihatannya penantiannya lama? 

• Bagaimana perasaan anda ketika itu akhirnya terjadi? 

Berilah anak-anak kesempatan untuk membagikan pengalaman dan mengutarakan 
perasaan gembira yang mereka miliki. Anda juga boleh membagikan kejadian yang 
anda tunggu-tunggu. 

Jelaskan bahwa sejak zaman Adam, Bapa Surgawi kita telah berjanji bahwa ada 
suatu kejadian yang sangat penting akan terjadi, la berjanji untuk mengirim PutraNya 
menjadi Juruselamat dunia. Orang-orang benar menanti-nantikan dengan cemas akan 
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kejadian ini. Mereka mengetahui bahwa Bapa Surgawi akan menepati janjiNya. 
Mereka menunggu Yesus dilahirkan. 

Perlihatkan gambar guntingan kelahiran Yesus. Mintalah anak-anak menceritakan apa 
yang mereka ketahui mengenai kisah kelahiran Yesus. Bantulah setiap anak 
memberikan sesuatu pada kisah ini. 

• Siapakah yang berada di padang dekat Betlehem pada malam hari? (Para 
gembala, yang sedang menjaga domba-dombanya.) 

Pasanglah gambar guntingan para gembala. 

Jelaskan bahwa pada malam Yesus dilahirkan, seorang malaikat menampakkan diri 
kepada para gembala yang sederhana ini dan memberitahu mereka berita penting 
mengenai kelahiran Yesus. 

Pasanglah gambar guntingan malaikat. 

• Bagaimana perasaan para gembala ketika mereka melihat seorang malaikat? 
(Gembala-gembala itu ketakutan ketika malaikat itu menampakkan diri.) 

Katakan kepada anak-anak bahwa para gembala tidak memahami bahwa malaikat itu 
membawa pesan penting bagi mereka. Bacakan kepada kelas apa yang terjadi pada 
Lukas 2:9-15. 

• Menurut anda bagaimana perasaan para gembala ketika mereka mendengar 
berita mengenai kelahiran Yesus? 

• Apa yang dilakukan para gembala untuk menunjukkan bahwa mereka bahagia 
mengenai kelahiran Yesus? (Mereka pergi menemui bayi Yesus di Betlehem.) 

Jelaskan bahwa karena seorang malaikat menampakkan diri kepada para gembala 
untuk memberitahukan mereka mengenai kelahiran Yesus Kristus, mereka tahu bahwa 
Yesus adalah Putra Bapa Surgawi dan bahwa kelahiranNya adalah penting. 

Nyanyian Untuk menolong anak-anak merasakan sukacita dan kegembiraan kelahiran Yesus, 
bantulah mereka menyanyikan atau mengucapkan lirik lagu "Bintang-bintang 
Gemerlapan." 

Bintang-bintang gemerlapan, 
Di malam dingin kelam. 
Para gembala terjaga, 
Mendengar kisah Surga. 
Malaikat pun menyanyikan 
Lagu Natal yang mulia, 
Mari kita dengarkan! 

Bintang Natal dari timur, 
Yang indah berkilauan. 
Yang membimbing orang majus, 
Menempuh perjalanan. 
Di padang pasir yang luas, 
Cahayanya berkilauan, 
Memberikan tuntunan! 
("Bintang-bintang Gemerlapan" oleh Nancy Byrd Turner 
dari Buku Nyanyian Pratama. Digunakan dengan ijin 
dari Percetakan John Knox.) 

Setelah menyanyikan atau mengucapkan lirik dari lagu ini, jelaskan bahwa bukan 
hanya para gembala saja yang menerima pesan penting ini mengenai kelahiran 
Juruselamat, tetapi bangsa Nefi dan bangsa Laman di Amerika juga menerima pesan itu. 

Tulisan suci dan 
cerita gambar 
guntingan 
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Kelahiran Yesus Kristus Diberitakan di Amerika 

Gambar, tulisan suci, Jelaskan bahwa di seluruh Kitab Mormon, para nabi telah membicarakan dan 
dan cerita menanti-nantikan kelahiran Yesus Kristus. Para anggota Gereja Kristus menantikan 

kelahiran Yesus Kristus dan berdoa mengenai hal itu selama bertahun-tahun. 
Ceritakan kisah berikut ini dengan kata-kata anda sendiri: 

Lima tahun sebelum kelahiran Yesus, seorang nabi bernama Samuel telah dipanggil 
Tuhan untuk mempersiapkan orang-orang untuk kelahiran Yesus, la harus 
mengingatkan mereka untuk bertobat dan percaya kepada Juruselamat. Samuel 
adalah seorang bangsa Laman. Bangsa Nefi telah menjadi jahat dan tidak mau 
mendengarkan. Mereka menjadi sangat marah kepada Samuel sehingga mereka 
mengusirnya keluar dari kota. Tetapi suara Tuhan datang kepada Samuel dan 
mengatakan kepadanya agar kembali lagi. la dengan berani memanjat tembok kota 
dan mengatakan kepada orang-orang itu untuk bertobat dan mempersiapkan diri 
mereka bagi kelahiran Yesus Kristus. 

Perlihatkan gambar 3-73, Samuel si orang Laman di Tembok Kota. 

Jelaskan bahwa Samuel mengatakan kepada orang-orang itu bahwa dalam lima 
tahun Yesus Kristus akan datang ke bumi. Kejadian yang telah dinubuatkan 
sedemikian lamanya itu akan terjadi dalam waktu dekat. Samuel menjelaskan hal-hal 
tertentu akan terjadi yang akan menjelaskan kepada mereka bahwa Yesus dilahirkan 
di Betlehem. Malam sebelum Yesus dilahirkan akan terjadi terang yang luar biasa di 
langit. Sedemikian rupa sehingga pada malam hari tidak ada kegelapan. Malam hari 
akan seterang siang hari. 

Bacakan Helaman 14:5 kepada kelas. 

• Apakah yang dikatakan Samuel agar dinantikan bangsa Nefi? (Sebuah bintang 
baru) 

Katakan kepada anak-anak bahwa Samuel si orang Laman mengatakan kepada 
bangsa Nefi agar mereka melihat sebuah bintang baru di langit ketika Yesus 
dilahirkan. Samuel mengetahui ini karena ia telah diberitahukan oleh malaikat bahwa 
tanda-tanda ini akan datang. 

• Menurut anda mengapa Bapa Surgawi mengirim seorang malaikat untuk 
memberitahukan Samuel mengenai hal-hal ini? (Supaya ia dapat menceritakannya 
kepada orang-orang.) 

• Menurut anda mengapa Bapa Surgawi ingin Samuel menceritakan kepada bangsa 
Nefi mengenai tanda-tanda ini? (Untuk memberitahu mereka bahwa Yesus Kristus 
dilahirkan dan untuk mencoba membuat orang-orang bertobat.) 

Jelaskan bahwa Bapa Surgawi mengirimkan seorang malaikat untuk memberitahu 
kepada Samuel mengenai peristiwa mendatang, la ingin orang-orang di Amerika 
menanti-nantikan kelahiran Yesus Kristus. Bapa Surgawi ingin mereka mengetahui 
bahwa harinya akan segera datang. 

Lima tahun setelah Samuel mengatakan kepada bangsa Nefi bahwa Yesus akan 
dilahirkan, para anggota Gereja menanti-nantikan tanda-tanda yang Samuel katakan 
kepada mereka. Mereka menunggu malam tanpa kegelapan yang merupakan tanda 
kelahiranNya. Orang-orang jahat, yang tidak mau mempercayai perkataan Samuel, 
mengatakan kepada para pengikut yang setia itu bahwa mereka akan dihukum mati 
jika tanda-tanda itu tidak muncul pada hari yang ditentukan. 

Nabi pada saat itu adalah seorang yang bernama Nefi. Nefi sangat khawatir apa 
yang akan dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya itu kepada orang-orang 
benar ini jika tanda-tanda itu tidak muncul pada hari yang telah dipilih oleh orang-
orang yang tidak percaya tersebut, la sangat sedih sehingga ia berdoa kepada Bapa 
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Surgawi karena masalah yang mereka hadapi. Nefi berdoa sepanjang hari. Kemudian 
suara Tuhan datang kepada Nefi. 

Pembahasan Bacakan 3 Nefi 1:13 kepada anak-anak. 
tulisan suci 

• Bagaimana pendapat anda perasaan Nefi ketika ia mendengar Yesus Kristus 
berbicara? 

Jelaskan bahwa Nefi telah dihibur dan tahu bahwa Yesus akan dilahirkan keesokan 
harinya. Sore hari itu juga tanda pertama nampak. 

• Apa yang terjadi pada malam hari itu? 

Biarkan anak-anak menceritakan apa yang mereka ketahui. Bantulah mereka 
memahami bahwa malam itu datang, tetapi tidak ada kegelapan. Orang-orang sangat 
terkejut bahwa kelihatannya tidak ada malam. Mereka sangat takjub sehingga mereka 
jatuh ke tanah. Orang-orang benar tahu bahwa saat yang telah mereka nanti-nanti 
selama bertahun-tahun yang lalu telah tiba. Mereka tahu bahwa Yesus Kristus akan 
dilahirkan. Lalu peristiwa lain terjadi. 

Tulisan suci dan Bacakan 3 Nefi 1:21 kepada kelas untuk memahami apa peristiwa itu. 
gambar guntingan 

Pasanglah (berlawanan letak dengan yang sudah digunakan) gambar guntingan 
bangsa Nefi dan bintang. 

Jelaskan bahwa Juruselamat telah dilahirkan. Iman yang mereka miliki selama 
bertahun-tahun sekarang telah menjadi sukacita yang besar sewaktu mereka melihat 
bintang baru di langit. Walaupun bangsa Nefi tidak dapat pergi melihat bayi itu, 
mereka tahu bahwa kelahiranNya sangatlah penting bagi mereka. 

• Mengapa Bapa Surgawi memastikan bahwa bangsa Nefi melihat bintang itu? (Agar 
mereka tahu bahwa Yesus Kristus telah dilahirkan.) 

• Bagaimana menurut anda perasaan bangsa Nefi ketika mereka melihat bintang itu? 

Jelaskan bahwa bintang itu juga nampak di Yerusalem. Kelahiran Yesus sangatlah 
penting bagi setiap orang. Kelahiran ini adalah sesuatu yang orang-orang nanti-
nantikan selama bertahun-tahun, dan telah benar-benar terjadi. 

Nyanyian Nyanyikan atau ucapkan lirik lagu "Malam Sunyi." 

Malam Sunyi 

Malam Sunyi, malam suci! 
Semua t'rang dan sepi 
Di sekitar bunda dan Putra. 
Bayi yang suci dan mulia, 
Tidurlah dengan damai; 
Tidurlah dengan damai. 

Malam sunyi, malam suci! 
T'rang surga tak terpri, 
Bala surga menyanyi ria; 
Haleluya pujilah Allah, 
Yesus Kristus t'lah lahir! 
Yesus Kristus t'lah lahir! 

Malam sunyi, malam suci! 
KasihNya yang murni; 
Pancarkan damai sejahtera, 
Terbit fajar anugerah Allah, 
T'lah lahir Yesus, Tuhan, 
T'lah lahir Yesus, Tuhan. 
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Penyajian pengajar 

Kesaksian pengajar 

Kegiatan 

Pembahasan 

Rangkuman 

Jelaskan bahwa tidaklah penting bagi kita untuk melihat malaikat atau sebuah bintang 
pada setiap Natal yang memberitahu kita bahwa Yesus Kristus telah lahir. Kita tahu 
bahwa hal ini benar. Kita tahu bahwa ini penting bagi kita. Kita dapat merasakan 
sukacita yang sama yang dirasakan oleh para gembala dan bangsa Nefi ketika 
mereka mengetahui bahwa la telah dilahirkan. Kita merasakan ini dengan 
membagikan kasih dan sukacita akan kelahiranNya kepada orang lain. 

• Bagaimana anda dapat membagikan sukacita atas kelahiran Yesus Kristus kepada 
orang lain? 

Berikan kesaksian anda mengenai pentingnya kelahiran Yesus Kristus dan bagaimana 
kita dapat membagikan kasih dan sukacita ini kepada orang lain. 

Bagikan satu set teka-teki untuk setiap anak. Mintalah mereka menggabungkan teka-
teki itu dan melekatkannya pada kertas berwarna. Setelah semua anak selesai, 
bacalah pesan dari bintang itu: "Hari ini telah lahir bagimu Juruselamat, yaitu Kristus, 
Tuhan, di kota Daud" (Lukas 2:11). 

• Siapakah yang menerima pesan itu dari malaikat? (para gembala di padang.) 

• Siapakah yang menerima bintang sebagai tanda kelahiran Yesus Kristus? (Bangsa 
Nefi dan orang-orang di Yerusalem.) 

Mintalah seorang anak memberikan doa penutup. 

Kegiatan 
Pelengkap Pilihlah dari kegiatan-kegiatan berikut yang terbaik bagi anak-anak anda. Anda dapat 

menggunakannya dalam pelajaran itu sendiri atau sebagai suatu pengulangan atau 
rangkuman. Untuk petunjuk tambahan, lihat "Waktu Kelas" dalam "Bantuan untuk 
Pengajar." 

1. Gunakan peralatan sederhana untuk memerankan peran kisah kelahiran Yesus 
Kristus. 

2. Berilah setiap anak kertas dan crayon. Bantulah anak-anak melipatnya seperti 
sebuah kartu. Tulislah kata Natal di depannya. Mintalah kelas membuat kartu Natal 
untuk anggota keluarga mereka dengan menggambar gambar-gambar tentang 
apa yang telah mereka pelajari dari pelajaran ini. 
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' " telah lahir bag imu 
•Ju ruse lamat , yaitu 

Kristus,, Tuhan, 
di ko taT teud . 
(Lukas 2:11 p - -



Kata-kata Lagu 
Lagu MYB 
Ada cara 'tuk hidup bahagia; 
Memilih yang benar tiap hari. 
Ku sedang b'lajar ajaran Yesus; 
Yang tolong tunjukkan jalanku. 

Reff: 
Pilihlah yang b'nar dan bahagia. 
S'lalu pilih yang benar. 

Dari Injil ku b'lajar berdoa, 
Beriman, bertobat dan patuh. 
Ku tau bila ikut ajaranNya, 
Kupasti bahagia tiap hari. 

Kebenaran 
Kebenaran! kejujuran! 
Harus senantiasa kau lakukan; 
Dengan b'rani dan baik sekali, 
Malaikat akan mengumumkannya. 

Reff: 
Ke ke kebenaran, 
Ke ke kejujuran, 
Kejujuran, Kejujuran. 

Kebenaran, kejujuran! 
Kegagalan orang lain jangan 
sampai mempengaruhi imanmu, 
Berjuanglah hingga akhir hayatmu. 

K' luarga Dapat Kekal Selamanya 
'Ku punya k'luarga di bumi, 
Sangat baik padaku. 
'Ku ingin mereka senantiasa bersamaku, 

Reff: 
Kel'uarga dapat kekal s'lamanya 
Dengan rencanaNya. 
'Ku ingin selalu bersama k'luargaku, 
Tuhan t'lah tunjukkan caranya. 
Tuhan tunjukkan caranya. 

Selagi muda usia, 
Ku siapkan diri, 
Hingga 'kudapat menikah kekal di Bait Suci. 

Keluarga Bahagia 
Aku sayang Ibuku. 
Kami sayang ayah. 
Dia pun sayang kami. 
kami keluarga bahagia. 

Aku sayang kakakku. 
Kami sayang saudara. 
Dia pun sayang kami. 
Kami keluarga bahagia. 

Ter ima Kasih Bapa 
T'rima kasih Bapa di surga tinggi, 
untuk kebaikan, kemurahan dan kasih, 
T'rima kasih 'tuk kawan dan orangtua, 
serta berkat yang ku alami semua. 

Tolong agar 'ku baik hati dan patuh. 
Mentaati p'rintah ayah dan ibu, 
Di dalam nama Yesus yang penuh restu, 
Ku mohon berkat dan tetap milikMu. 

Roh Kudus 
Waktu Kristus masih berada di bumi, 
Dia berjanji 'tuk membYi 
teman yang sejati. 
Dialah Roh Penghibur 
Atau Roh Kudus. 
Dia bersaksi tentang Allah, 
serta Yesus Kristus. 

Bila karunia Roh Kudus ku tYima, 
Dengan penumpangan tangan 
Pemegang imamat. 
S'moga suara yang lembut 
S'lalu kudengar. 
Roh Kudus yang membimbingku, 
Memilih yang benar. 
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Karunia Kas ih Jurus ' lamat 
Kurasakan kasih 
Jurus'lamat padaku, 
Alam sek'lil ing ku 
Hangatkan jiwaku, 

Reff: 
Dia ta'u 'ku kan setia 
Selama hidupku. 
'Ku rasakan kasih 
Jurus'lamat padaku. 

Ku Ingin Menja lankan Mis i 
Ku ingin menjalankan misi 
Bila aku sudah besar. 
Semoga aku telah siap 
Mengajarkan dan bekerja sebagai misi. 

Ku ingin jadi misionari 
Mengabarkan kebenaran. 
Injil pada yang mencarinya. 
Layani Tuhan pada masa mudaku. 

Doa J o s e p h Smi th yang Per tama 
Betapa indah sang pagi, 
Cemerlang sinar sang surya. 
Kumbang dan burung bernyanyi, 
Bagai musik bergema. 
Joseph cari kebenaran. 
Ditengah hutan rindang, 
Joseph cari kebenaran. 
Ditengah hutan rindang. 

Sal ing Mengas ih i 
S'perti 'Ku mengasihi dirimu, 
Hendaklah kau 
saling mengasihi 
Dengan patuhi 
p'rintah baru ini 
Orang 'kan tau 
kaulah muridKu. 

Keberan ian Nefi 
Tuhan p'rintahkan Nefi untuk mendapatkan 
lemping kuningan 
Dari si jahat Laban. 
Laman, Lemuel, takut untuk pergi; 

Nefi yang pemb'rani, menjawab pasti, 
'Ku akan, laksanakan perintah Tuhan. 
Aku tahu Tuhan akan menyediakan jalan. 
'Ku akan patuhi p'rintah-p'rintah Tuhan. 
Aku tahu Tuhan akan menyediakan jalan. 

Tuhan p'rintahkan Nefi 'tuk membuat kapal. 
Abang Nefi bilang dia akan gagal. 
M'reka mengejeknya dan menghalangi 
Nefi yang pemb'rani, menjawab pasti, 
'Ku akan, laksanakan perintah Tuhan. 
Aku tahu Tuhan akan menyediakan jalan. 
'Ku akan patuhi p'rintah-p'rintah Tuhan. 
Aku tahu Tuhan akan menyediakan jalan. 

Tuhan memb'ri perintah 'tuk kita patuhi, 
Kadang kita tergoda 'tuk mengingkari. 
Bila putus asa dan kecil hati, 
Ku b'rani kan diri, menjawab pasti, 
'Ku akan, laksanakan perintah Tuhan. 
Aku tahu Tuhan akan menyediakan jalan. 
'Ku akan patuhi p'rintah-p'rintah Tuhan. 
Aku tahu Tuhan akan menyediakan jalan. 

Imamat T ' lah D ipu l ihkan 
Keb'naran t'lah nyata 
Allah berbicara 
Imamat t'lah dipulihkan 
Bagi semua insan. 

Kami Sal ing Membantu 
Kami senang membantu, 
Kerja sambil nyanyi; 
Karena sayangi ibu; 
Ku senang membantu 
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