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Keterangan  Gambar sampul: 
Judul gambar sampul : Apa yang kita ketahui tentang Perancis ?
Benderanya berwarna merah, putih dan biru. Salah satu monumen yang paling 
terkenal adalah Menara Eiffel. Perancis dikenal atas Wilayah/Teritori-nya di 
Luar Negeri (yang kaya pisang dan rum), buku-buku, keahlian memasaknya 
(roti, anggur, keju), sistem pendidikannya (anak-anak usia antara 6 - 16 
harus bersekolah), kebebasan, industri  mewah (parfum, dan pakaian yang 
indah), budaya (Museum Seni), cinta (city for lover) dan perjuangan untuk 
kesetaraan gender.
---------------------------------------------------------------
Gambar oleh Anne Leleu. 
Penerjemah: Rachel, Gratia 
Penanggung-jawab :
Sekretaris Eksekutif Departemen Perempuan dan Anak PGI: 
Pdt. Krise Rotti-Gosal.
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KATA SAMBUTAN
Perayaan  Hari Doa Sedunia (HDS) adalah gerakan global yang melibatkan 
seluruh warga gereja termasuk anak-anak menyatu diri menggumuli keberadaan 
suatu gereja di suatu negara tertentu. Buku HDS 2013 ini disampaikan kepada 
Gereja-gereja dan Lembaga-lembaga Mitra Gereja untuk dipergunakan dalam 
Perayaan HDS 2013 oleh seluruh Jemaat Kristiani di Indonesia sebagai wujud 
kebersamaan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia dengan Gereja-gereja 
lain di dunia. 

Materi dalam buku ini dipersiapkan oleh saudara-saudari kita dari Negara 
Perancis, suatu Negara multi etnis, yang terkenal pernah memiliki 3 orang 
filsuf ternama; Montesque dengan teori pemisahan kekuasaannya, Voltaire 
yang menyerukan kebebasan berpendapat, dan Rouseau dengan teori 
kedaulatan rakyat-nya. Negara ini juga dikenal karena Revolusi Perancis 1789 
yang merubah masyarakat Perancis secara radikal; termasuk menghapuskan 
hak istimewa kaum borjouis / bangsawan dan pemimpin agama. Perancis yang 
banyak dipengaruhi oleh paham Katolik Roma, sejak revolusi 1789 tersebut, 
telah sangat menghormati kebebasan beragama. Katolik Roma sebagai 
kelompok mayoritas bekerjasama dengan Gereja Protestan dan Orthodoks, 
mendorong Gereja-gereja lokal agar terbuka terhadap etnis asing dan orang 
kristen pendatang. Oleh karena itu Komite HDS Perancis 2013 mengangkat 
tema kaum migran, khususnya tentang  keterbukaan gereja terhadap orang 
asing atau pendatang. 

Keikut-sertaan pelayanan anak dalamgerakan solidaritas HDS ini kiranya dapat 
memotivasi anak-anak untuk lebih memahami keberadaan gereja-gereja di tempat 
lain, serta memupuk rasa kebersamaan dan solider dengan orang lain yang berbeda 
bagsa, suku, agama, dll. Selamat merayakan Hari Doa Sedunia 2013.

Majelis Pekerja Harian PGI

Pdt. Gomar Gultom, MTh
Sekretaris Umum
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PENGANTAR
Tema Hari Doa Sedunia (HDS) 2013 adalah  “Aku seorang asing dan engkau 
menyambutKu”, disari dari Matius 25:31-46 (dan perbandingan dengan 
Imamat 19:33-37) hendak menegaskan keberpihakan dan belarasa rasa Yesus 
kepada “orang asing” atau pendatang yang seringkali mendapatkan perlakuan 
tidak layak dari penduduk asli. Keterbukaan dan perlakuan adil selayaknya 
diterima juga oleh kaum migran, dan itu haruslah menjadi sikap, apabila orang 
Kristen benar-benar mengaku pengikut Kristus.  Perlakuan terhadap sesama 
adalah cerminan perlakuan terhadap Allah.  Perayaan HDS 2013 ini mengajak 
kita memahami kembali kehadiran Gereja sebagai saksiNya kepada sesama 
manusia siapapun dia, tanpa memandang identitas kewarga-negaraan, status 
sosial, suku, agama, ras, dll. Komisi HDS 2013 Perancis mengangkat tema ini 
untuk menjadi perenungan dunia melalui jaringan perempuan gereja, oleh 
karena Perancis adalah salah satu negara destinasi para kaum migran, baik 
yang berasal dari Afrika, Timur Tengah, maupun Asia. 

Pada tahun 2010, Federasi Gereja Protestan Perancis meluncurkan konsiderasi 
yang disebut ”Mari kita berdiri teguh dan tidak membiarkan hak para migran 
terancam”; dimana hal ini secara luas disampaikan oleh berbagai LSM Kristen. 
Gereja-gereja di Indonesia, melalui koordinasi jaringan perempuan gereja  akan 
bersatu hati  bersama  dengan Gereja-gereja sedunia menggumuli peran aktif 
gereja memperjuangkan hak dan martabat kaum  migran, terutama  buruh 
migran. Beberapa alasan  melatar - belakangi  dan  mendorong keseriusan  
semua  pihakakan  hal ini, pertama ialah karena Indonesia merupakan sending 
country yang memiliki jutaan pekerja migran yang tersebar di Asia, Eropah 
dan Timur Tengah. Kedua, pekerja migran asal Indonesia juga termasuk yang 
paling banyak mengalami masalah perburuhan, contoh data Migran Care - 
2012 menyatakan 89.544 pekerja migran mengalami persoalan serius, dan 
1075 diantaranya kehilangan nyawa.

Sebagai tanda solidaritas, kita akan berbagi perasaan kebersamaan dan berkat, 
melalui pengumpulan persembahan yang  diperuntukan bagi program dan 
penegakan keadilan di Perancis  di negara-negara jaringan HDS melalui Komisi 
Internasional HDS, dan di Indonesia melalui PGI.
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Persembahan HDS yang terkumpul dimohon untuk diteruskan ke:

BENDAHARA PGI
(untuk Departemen Perempuan dan Anak PI)

Jl. Salemba Raya no.10 Jakarta Pusat
Telp.021-3150451, Fax.021-3150457
Email; perempuan_pgi@yahoo.co.id

Atau transfer bank melalui rekening bank:

Atas nama PGI
• BNI Cabang UI Salemba, No. Rek. 0006691581

JL.Salemba Raya No. 1 Jakarta Pusat
• BCA Cabang Matraman, No. Rek. 342.301.2001

Jl.Matraman Raya, Jakarta Pusat.

Atau pengumpulan ke Sinode untuk penyetoran ke PGI.

Setelah pengiriman uang persembahan tersebut, mohon dapat memberita-
hukannya ke Departemen Perempuan dan Anak PGI dengan salah satu cara 
dibawah ini:

• mengirim tanda bukti pengiriman via pos ke Departemen Perempuan dan 
Anak PGI, Jl. Salemba Raya No.10 Jakarta Pusat, atau fax ke 021-3150457, 
email; perempuan_pgi@yahoo.co.id

• melalui sms ke: 0812 445 2332 Kami sangat berterimakasih apabila Gereja-
gereja dapat mengirim informasi tentang proses perayaan HDS yang telah 
dilaksanakan disertai foto.

Selamat merayakan HDS 2013, Tuhan Allah memberkati.

Jakarta, Desember 2012
Departemen Perempuan dan Anak PGI

Pdt. Krise Rotti – Gosal
Sekretaris Eksekutif
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PETUNJUK PENGGUNAAN TATA IBADAH 
1.  Perayaan HDS dirayakan pada Hari minggu di Minggu pertama bulan Maret. 

yaitu tanggal  1 Maret 2013.   

2.   Bila diperlukan  dibentuk Panitia  kecil setempat  yang  anggotanya  terdiri  
dari  berbagai denominasi gereja atau majelis gereja.

3.  Pelayan Anak / Guru Sekolah Minggu / Panitia setempat/ majelis 
gereja mempelajari dan mengadakan latihan terlebih dahulu, buatlah 
persiapan yang matang agar ibadah ini dapat dilaksanakan dengan baik 
dan dapat menyelami keberadaan saudara-saudari kita diseluruh dunia, 
terutama di Perancis.

4.   Jika mengalami kesulitan dalam menyanyikan lagu-lagu, dapat diganti 
dengan lagu lain yang sesuai dengan tema. Demikian juga lagu paduan 
suara (jika ada) disesuaikan dengan tema. 

5.  Siapkan orang –orang yang akan berperan dalam perayaan. Siapkan juga 
alat bantu, alat peraga

6.  Informasi tentang Perancis adalah  penting untuk kita memamahi 
kebersamaan oikumene dan situasi Negara penyusun naskah HDS.
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Panduan Perayaan  “Hari Doa Sedunia”
Untuk Pelayanan Anak

Persiapan :

	Siapkan peta besar  negara Perancis didepan anak-anak
	Siapkan lembaran kerja tangan / lembar teknis
	Sebaiknya peta diletakan di lantai yang bersih, dan dikelilingi anak-

anak

(Interpretasi tentang Gambar) :

Judul : Apa yang kita ketahui tentang Perancis ?
Bendera merah, putih dan biru. Salah satu monumen yang paling terkenal 
adalah Menara Eiffel. Perancis dikenal atas Wilayah Luar Negerinya (rum 
dan pisang), sastra (buku), keahlian memasaknya (roti, anggur, keju), sistem 
pendidikan (anak-anak usia antara 6 dan 16 harus bersekolah), kebebasan, 
(manset), industri mewah (parfum, dan pakaian yang indah), budaya (Museum 
Seni), cinta (city for lover) dan perjuangan untuk kesetaraan gender.

Gambar tersebut adalah hasil karya  Anne Leleu. 

Doa Pembukaan  
Kasih Allah bagi kita semua  .... mengaggumkan ! 
Karunia Allah bagi kita semua ...mengaggumkan  !
Damai Tuhan bagi kita semua ... mengaggumkan... Amin

PEMBUKAAN – PRESENTASI TENTANG NEGARA 
Pemimpin : 
Tahukah kamu dimana Perancis berada ?
Mari kita lihat pada peta. Dapatkah Anda melihat benua Afrika? Perancis 
berada di Eropa, bagian utara Afrika. Jika kamu berangkat dari Aljazair, 
kemudian menyeberangi Laut Mediterania dan bergerak lurus ke utara, Kamu  
menemukannya !

Perancis adalah sebuah negara berbentuk seperti segi enam dengan tiga 
sisinya terhubung oleh tanah dan tiga lainnya oleh laut. Negara ini  sekitar 
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1.000 kilometer dari utara ke selatan dan dari timur ke barat. Perancis juga 
mempunyai pulau yang banyak sekali tersebar di seluruh lautan dan samudra: 
disebut Wilayah Perancis di Luar Negeri 

Perancis sering dijuluki seekor ayam jantan, terutama di acara olahraga seperti 
sepak bola. Memang sering ada ayam jantan di atas menara lonceng gereja. 
Marilah denganku dan mari kita ikuti Sang Ayam kita dari menara lonceng ke 
menara lonceng lainnya dan ia akan membimbing kita saat kita menemukan 
semua daerah yang membentuk negara yang indah ini.

Lagu     

1.PARIS dan WILAYAH BAGIAN TENGAH (Dibacakan Oleh Seorang Anak )
Cockedoodledoo...! Ada 65 juta orang yang hidup di Perancis. Paris, ibukotanya, 
tujuh kali lebih padat dibanding kota kedua terbesar di negara ini. Tempat 
wisata yang paling sering dikunjungi di dunia adalah di Paris. Apakah Anda 
tahu yang satu itu? Menara Eiffel! terbuat dari besi padat dan tingginya 300 
meter. Ada 1.665 anak tangga untuk mencapai puncak. Sebuah populasi yang 
sangat kosmopolitan tinggal di Paris dan wilayahnya. 40% dari orang asing 
dan imigran Perancis hidup di Paris. Sebuah kerumunan penuh warna turun 
setiap hari menggunakan kereta bawah tanah untuk bepergian dari satu ujung 
kota ke yang lain. (4 juta penumpang per hari selama 214 kilometer dari rel-
nya sebagian besar dibawah tanah).

Bagian selatan landskap Paris menyerupai bidang besar: yang secara sepintas 
nampak seperti keranjang roti Perancis! Petani di sana menghasilkan gandum 
dan biji-bijian lainnya yang akan digiling menjadi tepung untuk membuat 
”baguettes” ,makanan Perancis yang terkenal;

(Kegiatan anak-anak: Pembangunan sebuah Menara Eiffel kecil dari kardus 
(Lihat lembar teknis terlampir)

2.WILAYAH UTARA-TIMUR (Dibacakan Oleh Seorang Anak)
Angin begitu kencang di bagian atas Menara Eiffel sehingga sang Ayam Jantan 
memutuskan untuk terbang ke utara-timur. Terbang di atas dataran yang luas 
dan kebun-kebun anggur yang luas. Tempat dimana anggur bubel Champagne 
yang terkenal diproduksi
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Hutan pepohonan hijau merentang ke utara dan ke timur, pada bulatan balon 
yang indah seperti puncak gunung, kita akan menemukan hutan besar pohon 
cemara. Di sinilah pohon-pohon yang indah yang kita ubah menjadi pohon 
Natal. Kita menghiasinya dengan lingkaran lampu. Kita memakainya karena 
mereka tetap hijau pada bulan Desember ketika diluar membeku dan ketika 
semua pohon lain telah kehilangan daunnya.

Sang Ayam jantan melihat bahwa kamu mengikutinya berkeliling dan sangat 
senang menjadi pandu Anda! Sekarang mengambil waktu untuk beristirahat di 
kumpulan temannya,   sang bangau yang sarangnya berada di atas cerobong 
asap rumah di sepanjang sungai Rhine. Di sini, kubis hijau besar tumbuh - 
sayuran ini diasinkan dan difermentasi. Disimpan pada waktu yang lama 
dan dimakan di musim dingin ketika tidak ada yang lain tumbuh di ladang. 
Persiapan itu disebut “choucroute” atau asinan kubis.

(Kegiatan Kerajinan : Pembuatan Pohon Natal. Lihat lembar teknis)

Lagu

3.WILAYAH SELATAN-TIMUR /Dibaca oleh Seorang Anak 
Cockedoodledoo...! Membawa kamu ke selatan-timur, Sang Ayam Jantan 
Rooster sangat bangga untuk menunjukkan puncak tertinggi gunung-gunung 
di Perancis. Mont Blanc (Gunung Putih) lebih dari 4.800 meter dan tinggi 
puncaknya ditutupi salju di sepanjang tahun. Rumah bagi kerajaan elang dan 
chamois. Di musim dingin, anak-anak meluncur menuruni lereng dengan ski 
atau sleds. Mereka memiliki permainan lempar bola salju dan membangun 
manusia salju besar.

Pada musim semi, bunga kecil tumbuh di antara bebatuan. Tidak pernah 
membeku karena kelopak putihnya seperti  wol. Namanya disebut edelweiss.

Laut Mediterania yang biru cerah terbentang di kaki pegunungan Alpen di selatan. 
Merupakan tempat terpanas di daratan Perancis dan pohon zaitun tumbuh di 
antara kebun-kebun anggur. Pink, biru, kuning dan merah bunga menari-nari di 
padang ditiup  angin. Violet, lavender, dan mawar yang tumbuh digunakan untuk 
membuat wewangian lembut yang berbau harumnya luar biasa pada wanita!

(Kegiatan kerajinan : Pembuatan bunga mimosa dan ranting zaitun. Lihat 
lembar teknis)
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4.WILAYAH SELATAN-BARAT  (Dibaca Oleh Seorang Anak)
Sang Ayam kelelahan. Tidak perlu untuk terbang jauh dan tinggi. Sekarang 
kita naik kereta api sepanjang jalan menuju selatan-barat Perancis. Kereta api 
Perancis adalah salah satu yang tercepat di dunia. Meninggalkan selatan-timur 
dan berjalan kencang sepanjang pegunungan yang memisahkan Perancis dari 
Spanyol, kereta kami mencapai pantai Samudra Atlantik dalam 3 jam

Di Teluk Biscay, gelombang begitu tinggi sehingga peselancar dari seluruh 
dunia datang dan menaikkinya. Cukup pertunjukkannya! Bergerak ke 
utara, kita mencapai kota Bordeaux dan semua kebun-kebun anggur yang 
mengelilinginya. Di sinilah anggur Bordeaux dibuat kemudian dijual ke seluruh 
dunia. Dibagian luar, sebuah gundukan pasir sepanjang 3 kilometer- berjajar 
di sepanjang bagian depan laut. Selesai jam sekolah, di malam hari, anak-anak 
pergi ke pantai untuk bermain dan berenang ketika air tenang

Di Perancis, sekolah gratis dan semua anak berusia antara 6 - 16  diminta untuk 
bersekolah. Lalu, dengan ilmu yang telah mereka pelajari, mereka akan mencari 
pekerjaan. Kadang mereka tidak menemukan apapun. Hidup kemudian menjadi 
lebih sulit. Pemerintah memberikan tunjangan kepada para pengangguran dan 
mereka juga memiliki akses perawatan medis gratis jika mereka sakit. Beberapa 
orang relawan bersama-sama membantu apa yang dibutuhkan oleh mereka 
yang tinggal di jalanan. Mereka membawa makanan, perawatan dan tempat 
tinggal, tanpa bantuan mereka akan mati beku di musim dingin!

(Kegiatan Kerajinan Pembangunan papan surfing. Lihat lembar teknis)

Lagu     

5.WILAYAH UTARA BARAT  (Dibacakan Oleh Seorang Anak) 
Sang Ayam memiliki kejutan untuk Anda! Dia membeli tiket untuk Anda untuk 
berlayar di kapal pesisir pantai utara-barat Perancis. Dia akan bertemu dengan 
anda dalam pertanian Normandia nya. Dia ingin kembali ke peternakannya, 
kapada induk-induk ayamnya dan anak-anak ayamnya! ...Cockedoodledoo..., 
sampai bertemu lagi!!

Meninggalkan pelabuhan, Kapal dipenuhi sejumlah pukat dan perahu-perahu 
nelayan kembali dengan ikan-ikan mereka dan berlayar. Di sinilah tempat 
memancing besar dimulai dan disepanjang pantai Perancis pada jalan menuju 
ke Utara dan sekitarnya.
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Di cakrawala, ujung tanah membagi laut: Itulah Brittany. Daerah pedesaan 
yang dikenal tanaman dan hewan ternaknya. Sebagian besar orang Perancis 
memakan sayuran berasal dari Brittany: kacang polong, artichoke, kembang kol, 
wortel, kentang. Para petani juga beternak babi untuk pasokan daging. Tahukah 
Anda bahwa bulu babi juga digunakan untuk membuat berbagai jenis kuas?

Selanjutnya, perahu pesisir menavigasi Selat Inggris yang merupakan jalur air 
dengan lebar 40km yang mengarah ke Laut Utara, dengan pantai Perancis di 
timur dan pantai Inggris ke barat. Sejumlah besar kapal tanker dan kapal berlayar 
naik dan turun di jalur tersebut setiap hari karena mereka mengangkut kargo dari 
seluruh penjuru di dunia. Itulah sebabnya terowongan dibangun di bawah laut, 
untuk menghindari keharusan untuk berlayar melalui jalur pelayaran penumpang 
ketika ingin melakukan perjalanan antara Perancis dan Inggris!

Cockedoodledoo,... Cockedoodledoo! Kita telah mendarat di Normandia di 
mana Sang Ayam jantan kita berasal. Betapa indahnya! Semuanya hijau, pohon-
pohon apel bermekaran di kebun. Apel adalah yang terbaik dari buah-buahan 
dan digunakan untuk membuat jus apel, kordial apel, saus apel dan pai apel. Dekat 
Samudera, padang rumput tertutup oleh air laut ketika air pasang datang. Ketika 
gelombang surut, domba datang dan merumput. Di lapangan, terdapat ternak sapi 
di mana-mana. Dengan susunya, petani membuat mentega, yoghourt dan bebagai 
macam keju. Keju camembert dari Normandia sangat terkenal. Perancis disebut 
tanah 365 keju. Satu untuk setiap hari dalam setahun!

Ayo cepat ....! Sang ayam ingin mengucapkan selamat tinggal dan 
memperkenalkan Anda kepada temannya angsa liar yang terbang ribuan kilometer 
untuk bermigrasi. Dia akan terbang bersamamu ke wilayah luar Prancis.

(Kegiatan Kerajinan : Seekor sapi. Lihat lembar teknis)

6.BAGIAN LUAR PERANCIS  (Dibacakan Oleh Seorang Anak)
Corsica adalah pulau terdekat ke Perancis. Berada di Laut Mediterania antara 
Eropa dan Afrika. Kambing-kambing  melompat di batu-batu di pegunungan 
dan Corsicans menghasilkan buah jeruk, minyak zaitun dan sosis keledai.

Guyana Perancis ada di Amerika Selatan. Merupakan satu-satunya wilayah 
di luar tanah/ negeri Perancis yang bukan sebuah pulau. Roket Perancis dan 
Eropa diluncurkan ke luar angkasa dari kota Kourou.
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Pulau-pulau lainnya yang tersebar di seluruh lautan dunia dan menghasilkan 
buah-buahan eksotis, tebu, vanili, biji kopi, tanaman yang digunakan untuk 
membuat wewangian, wol dan lainnya. Semua wilayah ini adalah tempat 
berlibur yang populer bagi orang Perancis. Bahasa Perancis digunakan di 
semua lokasi ini, bersama bahasa lokal.

(Kegiatan Kerajinan: Pasir pantai dengan kerang laut, Lihat lembar teknis. 
Siapkan peta dunia untuk mencari teritori Luar Negeri dan Departements)

7.KESIMPULAN 

Pemimpin: 
Pada tahun 1789, Perancis merancang Deklarasi Hak Asasi Manusia. Ini adalah 
satu set aturan yang mana Perancis memilih untuk mematuhi melindungi pria, 
wanita dan anak-anak, dan untuk hidup bersama menjadi lebih mudah.

Motto negara Perancis adalah Kebebasan, Persamaan, Persaudaraan 

Dengan pemikiran ini, Perancis menyambut warga negara asing yang dicabut 
hak-hak mereka di negara mereka sendiri. Perancis juga menerima orang-
orang yang telah memutuskan untuk meninggalkan negara asal mereka untuk 
hidup dan bekerja di Perancis. Sebagian besar imigran berasal dari Eropa Timur 
dan dari Afrika

Ada juga sejumlah orang muda dari Aria atau Amerika yang datang selama 
beberapa tahun untuk studi di Prancis sementara siswa Perancis pergi untuk 
belajar ke luar negeri. Ini berarti bahwa di Perancis, Anda dapat bertemu orang-
orang dari seluruh dunia, yang membawa budaya mereka, tradisi, agama yang 
tergabung dalam mosaik yang indah dari selera, warna, bahasa dan tawa.

(Kegiatan Kerajinan: sebuah tali warna-warni dari anak-anak di dunia yang ber-
pegangan tangan. atau anak-anak berpegangan tangan di akhir pembacaan)
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PERAYAAN
Pemimpin 1 :
Kami berterima kasih, ya Tuhan Allah kami, untuk membawa kami di sini 
bersama-sama. Buat kami rendah hati dan persatukan kami melalui satu doa 
yang sama.

Kami  berdoa, Tuhan Yesus, supaya Engkau membuka hati dan telinga kami, 
dan membuat kami tenang dan memperhatikan FirmanMu yang kudus. Kami 
percaya dan menantikan kedatanganMu

Kiranya Roh Kudus dan FirmanMu membimbing kami dan menerangi jalan kami

Lagu

PUJIAN

Pemimpin 1:
Kami memuji Engkau, kami memujamu. Kami menjawab panggilanMu

Semua : 
Segala Puji bagiMu, ya Tuhan! 

Pemimpin 1 
Kami berterima kasih atas kasihMu yang tak terbatas, untuk kelembutan dan 
kepedulianMu 

Semua : 
Segala Puji bagiMu, ya Tuhan! 

Pemimpin : Pembacaan Alikitab : Matius 25 : 31-46
Atau bercerita untuk menemukan teks dengan  anak-anak (lihat lembar teknis).

Pemimpin 1 
Ajari kami Tuhan untuk berbagi roti yang Engkau berikan dengan saudara-
saudara kami,  sehingga semua mendapat bagian dan makan

Pemimpin 2
Tolong  kami Tuhan, untuk berbagi minuman kami dan air kami  dengan 
saudara-saudara kami,  sehingga dapat memuaskan dahaga mereka semua
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Pemimpin 3
Ya Tuhan, buat kami peduli terhadap tetangga kami,  orang asing. Persiapkan kami  
sehingga kami  dapat menerima mereka sebagai saudara dan saudari kami

Pemimpin 1 
Ya Tuhan, bantu kami  untuk berbagi apa yang kami miliki untuk dipakai 
saudara-saudari kami.

Pemimpin 2
Ya Tuhan,  tolong kami  berbagi waktu kami, dengan murah hati dengan 
saudara-saudari kami  yang sedang sendirian atau sakit

Pemimpin 3
Ya Tuhan, ketika Anak Manusia kembali, kiranya kami ada dan bersatu dengan 
saudara-saudari kami

Semua : 
Ya Tuhan, Engkau selalu ada bersama orang-orang yang lapar dan kedinginan, 
dengan orang-orang yang sendirian dan tidak memiliki hak

Pengutusan
Pemimpin 1 
Pergilah bertemu orang yang akan menjadi saudara dan saudarimu.
Berikan mereka perhatianmu, perkataan dan rasa persahabatanmu

Doa
Pemimpin 2:   
Tuhan Allah, Kami telah menyusuri negara ini untuk bertemu sesama kami, 
kami ke utara, selatan, timur dan barat, dari Ibu kota yang sangat ramai, ke 
pedesaan yang luas begitu hijau dan penuh bunga.

Semua : Ya Tuhan, kami berdoa untuk sesama kami.
Pemimpin 3 :   
Tuhan Yesus, kami telah melakukan perjalanan dengan kereta bawah tanah, 
kereta api dan kapal dan melewati pegunungan, hutan, laut, dan pulau yang 
jauh untuk bertemu dengan saudara-saudari kami.

Semua : Tuhan Yesus, kami berdoa untuk saudara-saudari kami.
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Pemimpin 2 :   
Roh Kudus, Engkau telah mencerahkan kami dan menuntun kami ke padang 
dan kebun. Engkau berbicara kepada kami tentang orang asing, imigran, tet-
angga yang ke negara ini. Mampukan kami untuk hidup bersama dalam per-
saudaraan dan kasih.
Semua : Roh Kudus, kita berdoa untuk semua orang yang tinggal di negara ini

Pemimpin 1:
Mari kita berpegangan tangan dan berdoa bersama: Doa Bapa Kami

BERKAT 
Para Pemimpin 
Ya Allah, kiranya berkatMu berada pada negara Prancis dan semua yang hidup 
di dalamnya, pada kami semua disini dan pada saudara-saudari kami. Amin

Lagu   
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LEMBAR TEKNIS no.1 
Paris dan Pusat Perancis

MENARA EIFFEL

Salin  pola ini ke selembar kertas tebal  abu-abu 
atau rust kerajinan tangan berwarna
Potong kedua menara
Salin struktur besi Menara Eiffel di sisi sebaliknya 
dari potongan  pola
Potong 1 milimeter-celah yang dalam di sepan-
jang garis dan geser ke satu menara yang lain di 
sudut kanan
Menara Eiffel akan berdiri tegak
Sebuah bendera kertas Perancis dapat ditambahkan 
dengan menempelkan ke puncak Menara Eiffel .... 
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LEMBAR TEKNIS no. 2
Utara-Timur Perancis 

Pohon Cemara

Salin pola pada sepotong kertas kraf  yang tebal berwarna  hijau terang atau 
hijau gelap

Potong sepanjang garis hitam tebal

Lipat kertas sepanjang garis putus-putus B dengan mencocokkan garis A 
belakang garis C. 
Kemudian lipat kertas sepanjang garis C dengan mencocokkan garis D, be-
lakang garis B. 
Potong takik dan pangkal pohon cemara
Kembangkan dan dirikan pohon cemara seperti piramida, lipat flaps 
menghadap dalam dan rekatkan
Perhatian: sepanjang garis D, potong takik tetapi tinggalkan flaps yang 
akan digunakan untuk direkatkan bersama pohon 
Pohon cemara dapat tetap polos atau dihiasi dengan karangan bunga, 
bobbles, lilin agar terlihat seperti pohon Natal
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Encoches = notch
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LEMBAR TEKNIS no. 3
Selatan – Timur Perancis 

BUNGA MIMOSA

Saran pembuatan bunga Mimosa dari pom-pom wol berwarna kuning 

Potong 2  kardus disket. Buat lubang di tengah. Menggunakan wol kuning, 
Tutupi  disket sampai lubang pusat terisi . Perlahan pisahkan kedua disket 
dengan memasukkan gunting, kemudian potong loop. Kencangkan bundel 
dengan aman dan lepaskan kardus disket.

Rabats = flaps
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LEMBAR TEKNIS no. 4
South-West France Selatan – Barat Perancis 

PAPAN SELUNCUR 

Salin pola papan seluncur diatas kertas kraf tebal
Potong dan cat dengan beraneka pola berwarna cerah 
For surf board base: use waves to make an easel. Untuk dasar papan luncur: gunakan 
gelombang untuk membuat kuda-kuda
Salin pola ombak diatas kertas kraf tebal berwarna biru laut
Cut waves above folding line (ligne de pliure). Potong ombak diatas garis lipat 
Potong celah antara gelombang untuk menyisipkan papan surfing
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LEMBAR TEKNIS No. 5
Utara – Barat Perancis 

SAPI 

Ikuti pola pada kertas kraft tebal berwarna putih.

Untuk warna : hanya 3 warna yang dibutuhkan:

•  warna pink untuk moncong sapi dan dot
•  warna abu-abu atau coklat untuk tanduk kecil,
•  Warna hitam untuk menarik bintik-bintik di tubuh sapi secara acak Then 

cut out, fold along the folding line in the middle and place cow in a pretty green 
pasture! Kemudian dipotong, lipat sepanjang garis lipat di tengah dan 
letakkan sapi di padang rumput hijau yang cantik 

(pliure =garis  lipat)
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LEMBAR TEKNIS No. 6
Overseas Perancis 

Pulau...

Isi piring kecil atau bagian bawah botol plastik yang dipotong dengan pasir

Pohon kelapa : sebuah  tongkat 5 cm akan membentuk batang pohon. Untuk 
membuat daun, ambil secarik kertas hijau 8cm dan lebar 30 cm.

Lipat kertas dalam lipatan 2cm. Potong bentuk daun  1 cm dari dasar kertas 
strip. Potong bentuk saja, biarkan melekat 1 cm dari dasar strip

Lepaskan dan bungkus dasar kertas strip keatas tongkat. Untuk tetap melekat rekatkan 
dengan dengan pita perekat, secara lembut sebarkan dan bentuklah daunnya. 

Tancapkan pohon kelapa kedalam pasir dan tempatkan kerang laut 
disekelilingnya

Sebuah  kerang laut besar, sebuah kerang,  atau kalung kerang, ... dapat 
menggantikan pulau
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Materi untuk para Pelayan Anak / 
Guru Sekolah minggu

Pelajaran Alkitab – Ayat-ayat diambil dari Alkitab 
versi Revisi Standar Baru 

PENDAHULUAN Matius 25: 31-46

Injil Matius menyusun sekitar 5 pernyataan utama Yesus. Yang terakhir adalah 
pada akhir zaman dan termasuk Pasal  24 dan 25 yang berakhir pada pe-
rumpamaan ini. Ini mengingatkan bahwa Gereja tidak berlaku benar kepada 
Tuhannya jika lupa untuk melayani yang miskin, orang sakit, para tahanan, 
mereka yang kelaparan, orang-orang asing. Pesan ini sangat jelas: Pada saat ini 
saat kita menunggu kembalinya Yesus dalam kemuliaan-Nya, kita harus mem-
bangun Gereja dan memberikan arti untuk bertahan. Allah akan menghakimi. 
Sementara itu, kita dipanggil untuk berjaga-jaga dan tanggung jawab. Hidup 
kita hanya sekali : Apa yang kita lakukan dengan itu?

31 “ Apabila  Anak Manusia datang dalam kemuliaan-Nya, dan semua 
malaikat bersama-sama dengan dia, maka Ia akan bersemayam di atas 
takhta kemuliaan-Nya

Anak Manusia - adalah ungkapan yang digunakan oleh Matius dalam Injil 
merujuk kepada Yesus

Semua malaikat - dalam Perjanjian Baru, malaikat adalah utusan Allah

Dia akan duduk di atas takhta kemuliaan-Nya - dalam nubuatan Daniel 7: 14, 
Allah adalah hakim sedangkan di sini Yesus adalah hakim

32 Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapan-Nya Ia akan 
memisahkan mereka seorang dari pada seorang sama seperti gembala 
memisahkan domba dari kambing, 

Semua bangsa-bangsa - tiga interpretasi yang memungkinkan untuk dipahami 
siapa bangsa-bangsa adalah: semua orang di bumi, bangsa-bangsa atau 
negara-negara yang berada dalam rencana Allah. Tugas mereka secara khusus 
melindungi  yang lemah (Ul 32: 8-9)
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Dia akan memisahkan - sudah terjadi dalam Kejadian, Allah memisahkan untuk 
menciptakan sebuah ruang  di mana hidup memerintah. Di sini, Anak Manusia 
memisahkan untuk mengungkapkan

Sebagai seorang gembala - ini adalah adegan penghakiman, bahkan jika kata 
itu sendiri tidak ada dalam teks

Domba dari kambing - di Palestina, domba dan kambing terdiri satu kawanan 
tunggal

33 dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kananNya dan 
kambing-kambing di sebelah kiri-Nya.

Domba di sebelah kanan-Nya dan kambing-kambing di sebelah kiri - domba 
memiliki nilai komersial yang lebih tinggi. Dalam Perjanjian Lama, domba 
mewakili umat Allah. (Di sini yang diberkati). Dalam budaya Yahudi (seperti 
dalam banyak hal lainnya), kanan dan kiri melambangkan kebaikan dan aib, 
nasib baik atau buruk

34 Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang disebelah kanan-Nya 
“Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang 
telah disediakan bagimu sejak dunia djadikan, 35 Sebab ketika Aku lapar, 
kamu memberi Aku makan ; ketika aku haus, kamu memberi Aku minum; 
ketika Aku seorang asing, kamu memberi Aku tumpangan ; 36 Ketika Aku 
telanjang kami member Aku pakaian: ketika Aku sakit kamu melawat Aku; 
ketika Aku di dalam penjara, kamu mengunjungi Aku.’

Aku merasa lapar ... Aku haus ... Aku adalah orang asing ... aku telanjang ... aku 
sakit ... Aku dipenjara. 

Daftar ini diulang 4 kali dalam 16 ayat dari teks ini. Sebuah daftar yang harus 
diingat dan digunakan sebagai panduan praktis bagi murid (sesuai dengan 
prinsip pengajaran ”untuk meneruskan adalah untuk diulang”) Ini adalah 
batas, titik kritis, titik langgar. Mereka mengingatkan kita umat manusia pada 
zaman Matius (tidak jauh berbeda dari kita). – Pertarungan dan perjuangan 
untuk hidup. Yudaisme juga memiliki daftar tapi itu sedikit berbeda dan 
termasuk khususnya pendidikan anak yatim dan penguburan orang mati. Ini 
tidak termasuk mengunjungi para tahanan.
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37 maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya: Tuhan, 
bilamanakah kami melihat Engkau lapar dan kami member Engkau makan, 
atau haus dan kami member Engkau minum? 38 dan bilamanakah kami 
melihat Engkau sebagai orang asing, dan kami member tumpangan, atau 
telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? 39 Bilamanakah kami 
melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?’ 

Orang benar - ”benar” biasanya merujuk kepada seseorang atau tingkah laku, 
kata itu juga dapat memiliki lebih dari satu arti hukum mengacu pada orang 
yang telah dibebaskan, seperti seseorang yang didapati tidak bersalah

Ketika itu – kejutan ini mengajak kita untuk mengakui bahwa penghakiman 
Allah mengarah pada pengungkapan hal-hal yang tersembunyi, untuk 
membawa ke cahaya keppada mereka yang masih dalam kegelapan. 
Penghakiman tidak melalui pada apa yang kita pikirkan tetapi pada tindakan 
kita. Tindakan apapun, bahkan kecil tetapi dilakukan dengan kasih memiliki 
dampak bagi seluruh umat manusia.

40 Dan Raja itu akan menjawab mereka: Aku berkata kepadamu, 
sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari 
saudara-Ku yang paling hina ini , kamu telah melakukaknya untuk Aku.

Yang paling hina ini adalah saudaraKu - Kata Yunani yang digunakan di sini 
hanya berlaku untuk para murid Yesus dan tidak semua orang pada umumnya. 
Setiap ayat yang menyajikan yang paling hina ini sebagai saudara Yesus 
memperkuat identifikasi ini dengan Yesus. (Dengan demikian lebih mudah 
untuk memahami pernyataan tentang mengunjungi para tahanan yang berani 
untuk menjadi saksi iman mereka Kepada Yesus Kristus). Pada kenyataannya, 
apakah ini mengacu pada seluruh penderitaan umat manusia atau hanya untuk 
murid-murid Yesus, fokusnya adalah selalu bagaimana seseorang melihat 
orang yang menderita. (Dengan kata lain, hubungan antara manusia dan Yesus 
sendiri). Untuk mengasihi Allah tidak bisa dipisahkan dari mencintai sesama

41 Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang disebelah kiri-Nya: enyahlah 
dari hadapanKu, Hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah kedalam api 
yang kekal yang telah sedia bagi Iblis dan malaikat-malaikatnya; 

Ada dua kelompok dalam ayat ini (/ terkutuk / iblis + malaikatnya) dan dua 
jenis hukuman (yang dibuang / / api kekal)
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Berangkat dari saya - hilangnya persekutuan dengan Yesus

Api abadi - kata yang bisa berarti ”abadi” atau ”miliki masa yang akan datang”.

Disiapkan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya - api tidak disiapkan untuk 
para hukuman tetapi untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Para hukuman 
memulai takdir yang belum dipersiapkan untuk mereka

42 Sebab ketika Aku lapar, kamu tidak member Aku makan; ketika Aku 
haus, kamu tidak memberi Aku minum; 43 ketika Aku seorang asing, kamu 
tidak member Aku tumpangan; ketika AKu telanjang, kamu tidak member 
Aku pakaian; ketika Aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat 
Aku.’ 44 Lalu merekapun akan menjawab Dia, katanya : Tuhan, bilamanakah 
kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau 
telanjang atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?’ 

Kemudian mereka juga akan menjawab – Pernyataan yang sama dan kejutan 
yang sama dapat ditemukan di sini seperti dalam ayat 34-39

45 Maka Ia akan menjawab mereka: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya 
segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang 
paling hina ini,kamu tidak melakukanya juga untuk Aku 

Yesus mengajarkan bahwa tidak bertindak karena takut tidak melakukan 
dengan baik adalah masalah yang serius. Cara Yesus melihat pelayanan cukup 
asli. Semua kriteria yang berlaku umum kecewa dengan ajaranNya. Tidak 
melakukan apapun membawa pada kesalahan lebih terkutuk jauh dari yang 
telah melakukan kejahatan. Tidak melakukan apa-apa menyebabkan kecaman

46 Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang 
benar kedalam hidup yang kekal.”

Hukuman kekal adalah terjemahan miskin tetapi tidak benar memperkenalkan 
gagasan waktu bersama gambaran yang paralel dengan kehidupan kekal. 
Meskipun demikian sulit untuk diterjemahkan secara berbeda

KESIMPULAN
Perumpamaan ini (dan yang sebelumnya) membantu kita untuk memahami 
bahwa menunggu kedatangan Tuhan tidak harus bersikap pasif, melainkan 
mengarahkan kita ke arah hidup di sini dan sekarang dari iman kita dalam 
melayani sesama kita. 



29BUKU TATA IBADAH
HARI DOA SEDUNIA  2013

Materi / penuntu untuk Pelayan Anak 
(Anak-anak dibagi dalam kelompok) 

Sebuah cerita untuk menemukan Matius 25 : 31-46

Yesus senang menggunakan cerita untuk mengajar murid-muridnya. Suatu 
hari, Ia mengatakan kepada mereka tentang seorang Raja yang menyambut 
semua orang di kerajaannya. Lalu Ia membagi mereka menjadi dua kelompok. 
Dia mengatakan kepada kelompok pertama: ”Mari, Kamu yang diberkati oleh 
BapaKu”.

Mereka semua bertanya ”Mengapa” dan dia menjawab: 

“Aku lapar dan…   (biarkan anak menebak akhir kalimat)
Aku haus dan …    (biarkan anak menebak akhir kalimat)
Aku seorang asing dan … (biarkan anak menebak akhir kalimat) 
Aku telanjang …   (biarkan anak menebak akhir kalimat)
Aku sakit dan …     (biarkan anak menebak akhir kalimat
Aku dipenjara dan …   (biarkan anak menebak akhir kalimat) 

(Pilihan: menggunakan kertas karton untuk menulis awal dan akhir kalimat-
kalimat yang harus diisi)

Dan Anda tahu apa jawaban dari kelompok ini?  ”Tapi kapankah kami melihat 
Engkau lapar dan memberi Engkau  makanan, atau haus dan kami memberi 
Engkau minum ? Dan kapan kami melihat Engkau sebagai seorang asing dan 
menyambut Engkau ? atau telanjang dan memberi Engkau pakaian? Mereka 
tidak benar-benar memahami apa yang dikatakan Raja. Lalu kebenaran 
terungkap kepada mereka ”Sperti yang kamu lakukan untuk salah seorang 
dari yang paling hina ini yang menjadi anggota keluargaKu, kamu telah 
melakukannya untuk Aku”.

Jika Anda ingin, meluangkan waktu dengan anak-anak untuk mengidentifikasi 
perbuatan yang kita bisa lakukan bahwa suatu hari Raja akan memanggil kita 
dengan kasih dan kelembutan. Untuk Raja dalam kisah ini, apa yang dianggap 
baik adalah perbuatan baik yang telah dicapai. Demikianlah sikap yang 
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diharapkan dari anak-anak Allah. Tidak perlu mencoba dan menerjemahkan 
ini menjadi pertunjukan besar melainkan dalam perbuatan bahwa anak-
anak dapat memenuhinya: menyambut teman sekelas baru, menawarkan 
berbagi camilan dengan seorang teman yang lupa membawa, atau rela untuk 
meminjamkan notebook atau sebuah buku kepada orang yang cuti sakit

Kami sarankan menghentikan bercerita saat ini agar tidak mengangkat isu 
api abadi dengan anak-anak. Jika mereka ingin tahu, atau jika pemimpin 
ingin masuk ke dalam dialog dengan mereka, maka kami sarankan untuk 
menggunakan struktur yang sama untuk membantu anak-anak memahami 
bahwa apa yang menyebabkan murka Raja adalah apa yang belum dilakukan. 
Masalah keadilan milik Allah dan jika orang-orang dewasa tidak memiliki 
jawaban atas pertanyaan-pertanyaan teologis yang kompleks ditanyakan oleh 
anak-anak, yang terbaik adalah mengakui dengan rendah hati ...

Contoh apa yang dapat dilakukan dengan para remaja dan pra-remaja: aturan 
main menggunakan skala sentral

Kelompok di sisi kiri akan mengungkapkan rasa takut pada orang asing yang 
tidak makan seperti kita, yang tidak berpakaian seperti kita, yang tidak berpikir 
seperti kita, yang tidak berbicara dengan bahasa yang sama

Kelompok di sebelah kanan akan menyambut, murah hati


