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 IDENTITAS DIRIKU – GAMBAR DIRI 

Ringkasan Pelajaran 

Bagian Alkitab: Lukas 19:1-10  

Ayat Hafalan   : Mazmur 139:14 

Ide Utama        : Anak-anak mengerti 

identitas dirinya. Ciptakan 

yang baik, dahsyat, dan 

ajaib. Segambar dengan 

gambar Allah. (Imago Dei) 

RENUNGKAN 

Anak-anak menyadari bahwa dirinya adalah ciptaan 

Tuhan yang sempurna dan amat sangat baik.  

Kerusakan identitas, ketidaktahuan anak-anak terhadap 
identitas membuat merek atidak tahu kedudusan, 
kedahsyatan dirinya. Jika hal ini diketahui olen anak-anak 
muncul kepercayaan dirinya. Konsep diri yang rusak 
dapat diakibatkan oleh dunia dengan tatanannya baik 
melalui media maupun secara langsung. Kedua, iblis 
dengan rencana jahatnya,  
 
Rusaknya gambar diri adalah akibat dari dosa. Iblis 
mencoba terus untuk merusaknya melalui pikiran dan 
dunia. Usaha iblis juga didorong oleh keiriannya, 
mengapa manusia diciptakan serupa dan segambar 
dengan Allah. 
 
Anak-anak harus menyadari akan hal ini. Dikembalikan 
pemahaman dan pengertian identitas dirinya. Bangkin 
dan hidup tidak lagi “sembrono” malahan menjadikan 
hidup mereka lebih hidup. 
 

SIAPKAN 

Hal-hal yang anda butuhkan dalam bagian berikut: 

 Aktifkan:  Aktivitas 7 cara untuk 

menyambut anak-anak,  

 Human Bingo Game (perlu fotocopy 

sejumlah peserta) 

 Komunikasikan:  Alkitab dan satu aktivitas dari 7 

cara menggali cerita Alkitab 

 Investigasi:  Drama partisipasi 

 Komitmen:  Menuliskan sesuatu untuk 

ditempelkan di kelas/di rumah 

Tips Pemimpin: Kehadiran  

Keterlibatan secara aktif dengan anak sangat 

diperlukan. Mengingat tujuan dan sasaran yang 

ingin dicapai.  

RENCANA PELAJARAN 

AKTIFKAN 25 MNT 

1. Sambut anak-anak 

Penyambutan anak dengan menggunakan, suasana hall 

yang dipenuhi dengan lagu-lagu pujian. Anak-anak 

diminta untuk duduk berdasarkan kelas mereka. 

Keyword (strong motivation word) : DAHSYAT 

2. Aktivitas: Game Human Bingo 

Memainkan Human Bingo dengan memberikan lembar 

bingo kepada anak-anak dan mereka segera berburu 

untuk melakukan pencarian. 

Pemaknaan: 
Bahwa masing-masing manusia mempunyai keunikan, 
ciri khas. Bisa saja sama dengan yang lain, bisa juga 
berbeda. Walaupun berbeda, ciri khas itu bukan untuk 
ditolak, namun disyukuri 

3. Lagu  

 Kamu namanya siapa? 

4. Interview 

Kedatangan tamu yang dirinya lupa dengan dirinya. Dia 

mengalami amnesia. Lupa siapa dirinya, tanggal 

lahirnya, lupa alamatnya, lupa anaknya siapa? Keahlian, 

pengetahuan, dan semuanya. Ia mengalami banyak 

kesulitan dalam beraktifitas, karena tidak ada identitas. 

Interview ini bertujuan secara nyata jika seseorang 
kehilangan identitas akan mengalami kesulitan. Identitas 
itu penting! Apa identtias anak-anak? Tanyakan kepada 
mereka? Jika ada di jalan dan bertemu dengan orang 
atau mungkin pernah punya pengalaman terhilang 
dalam sebuah keramaian.  
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KOMUNIKASIKAN 25 MNT 

5. Baca Lukas 19:1-10 

Menceritakan kisah Zakheus dengan melibatkan 
anak-anak sebagai orang Israel saat menyambut 
Yesus masuk Yerusalem. Bagaimana orang Israel 
menghina Zakheus yang pendek dan tidak 
memberikan kesempatan untuk melihat Yesus 
sehingga ia naik ke atas pohon. 

Yesus memperhatikannya dan singgah di rumahnya. 
Zakheus bertobat dipulihkan. Gambar dirinya 
dipulihkan, diangkat dan diberkati Tuhan Yesus. 

6. Telling Story 

Menerangkan tentang gambar diri yang rusak dan 

bagaimana sebenarnya Allah menciptakan manusia 

dengan “dahyat” dan “ajaib” 

Poin-poin penting yang lain akan ditekankan pada ana-

anak adalah: 

 Mereka sudah dibentuk sejak di 
dalam kandungan ibunya 

 Allah mengawasi dan merekam 
manusia. Sejak dalam kandngan 
hingga saat ini. 

 Dibuatnya dengan unik, dan spesial 

 

INVESTIGASI 20 MENIT 

7. Diskusi kelompok kecil  

 Apa yang pernah orang katakan tentang dirimu dan 

itu sangat menyakitkan dirimu? 

 Apa yang kami tidak suka dari dirimu? Bisa tubuh? 

Sikap, atau keadaanmu? 

 Siapa yang pernah dipuji orang lain? Apa yang 

mereka puji tentang dirimu? 

Setelah mereka satu-satu mengungkapkan. Berikan 

kesaksian kepada anak-anak tentang keadaan kakak 

yang mungkin juga alami, bagaimana tidak enaknya 

dihina, direndahkan. Dan enaknya dipuji. 

Penting  

Sesi ini melibatkan guru wali kelas atau mentor 

yang telah disiapkan. Proses ini penting untuk 

menggali keadaan anak-anak sesungguhnya. 

Pastikan dapat menggali dan diakhiri dengan 

didoakan. 

  

KOMITMEN 20 MNT 

8. Ayat Hafalan 

Mazmur 139:14 

Aku bersyukur kepada-Mu oleh karena 

kejadianku dahsyat dan ajaib; ajaib apa 

yang Kaubuat, dan jiwaku benar-benar 

menyadarinya. 

Cara 1  Bangun kata demi kata dengan gerakan  

9. Pemutaran clip dan Doa 

 Lagu: Haleluya 12x 

Clip yang diputar  : “Terimakasih Cinta”  

Berdoa sebagai tantangan untuk pemulihan pada anak-

anak untuk mengerti identitasnya bahwa ia berharga, 

ajaib dan dahsyat. 

10. Tantangan ke depan 

Sang Amnesia masuk kembali ke ruangan, dan 
akhirnya ia menyadari bahwa ia adalah seorang 
fotografer. Identitasnya ketemu. Ia bahagia, oleh 
karena itu ingin memfoto anak-anak per kelas. 

Foto bersama per kelas, untuk dicetak di masing-
masing kelas untuk mengingat betapa dahsyatnya 
mereka sebagai ciptaan Tuhan. Identitas dirinya 
kembali dipulihkan. 

11. Bubarkan 

Membaca janji, kredo bersama-sama dan doa berkat.

Tuhan memuji anak-anak, karena mereka adalah 

ciptaan yang dahysat dan ajaib. Mintalah mereka untuk 

kembali membaca Mazmur 139:14-16 dan minta 

mereka membaca perlahan agar dapat meresapi 

Firman. 

 

Doakan mereka satu persatu setelah sesi kelompok 

kecil. 

 


