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Selamat datang di destinasi tanpa 

batas! 
Berapa kalikah Anda bertanya kepada seorang anak, "Kamu ingin jadi apa kalau 
sudah besar?" 
Kita semua memiliki mimpi ingin menjadi apa. Kita memiliki harapan terhadap 
Tuhan menggunakan kita untuk melakukan sesuatu yang besar. Ini bisa jadi di 
sekolah, di gereja-gereja kita, dalam politik, di rumah sakit, atau mencapai dunia 
dalam sebuah organisasi nirlaba. Tuhan membutuhkan orang-orang yang mampu 
di setiap area, dan kita berharap untuk menjadi salah satu dari mereka. Sama 

seperti kita memimpikan Tuhan menggunakan kita, begitu juga dengan anak-anak di gereja dan masyarakat kita. Mereka 
berharap dan bermimpi akan menjadi apa mereka suatu hari nanti. Mereka bermimpi tentang Tuhan memiliki rencana 
besar untuk hidup mereka. 
Kabar baiknya adalah Tuhan memiliki rencana besar untuk hidup mereka. 
Kabar buruknya adalah banyak yang akan membuat kesalahan, dan melewatkan rencana terbaik Tuhan bagi mereka. 
VBS ini tentang membantu anak-anak dalam komunitas Anda untuk TIDAK melewatkan, tetapi tetap dalam keinginan 
Tuhan dan mencapai sesuatu yang hebat dengan hidup mereka. Seperti mendaki gunung, dibutuhkan kesediaan untuk 
melanjutkan, serta beberapa keberanian dan kekuatan untuk mencapai puncak. 
Untuk liburan sekolah Alkitab tahun ini, kami memiliki tamu pembicara khusus yang datang untuk berbagi dengan anak-
anak. Tamu kami adalah Yusuf sendiri, pemuda yang bermimpi bahwa Tuhan akan menggunakan dia dalam cara yang 
besar. Namun, "mendaki" bagi Yusuf untuk menjadi salah satu pria yang paling berkuasa di dunia pertama 
mengantarnya untuk menjadi budak. Jalan ke atas gunung bagi Yusuf adalah TURUN! 
Inilah bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita juga. Jalan ke atas sebenarnya TURUN! Tapi jangan takut, meskipun 
rasanya kita tetap berada di tempat atau berjalan mundur, Tuhan memiliki rencana yang besar bagi kehidupan kita, 
seperti yang Ia lakukan untuk Yusuf. Tuhan telah menawarkan untuk menjalankan kehidupan kita, jika kita akan 
membiarkan Dia. 
"Barangsiapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barangsiapa kehilangan nyawanya karena 
Aku, ia akan memperolehnya." Matius 10:39 
Ketika kita memberikan hidup kita kepada Tuhan, bahkan jika rasanya kita menurun, kita akan kembali naik. 
Apa kata Anda? 
Apakah Anda bersedia untuk membawa murid-murid Anda pada petualangan mendaki gunung? Mari kita berpura-pura 
bermain ski di salju, sambil bersenang-senang melalui stasiun-stasiun menyenangkan seperti "Kabin Kerajinan" atau 
"Permainan Beku." Murid-murid Anda akan menikmati beristirahat di "Restoran Puncak" dan memamerkan kerajinan 
yang mereka dibuat. Ini akan mudah bagi mereka untuk berbagi apa yang mereka pelajari dengan orang tua mereka 
ketika mereka pulang ke rumah, karena murid-murid melipat halaman untuk membuat gelang lengan mereka, 
menampilkan ayat harian. VBS ini juga mencakup program misi baru yang menarik yang akan membuka mata murid-
murid Anda terhadap dunia dan mendorong mereka untuk membantu. 
Marilah kita bundel musim liburan mendatang ini dan berpura-pura di luar dingin untuk VBS "Destinasi tanpa Batas." 
yang menarik ini. Mungkin sedikit dingin di atas salju, dan Anda mungkin akan bosan "membeku" tapi ini jadi mendaki 
yang menyenangkan bagi semua orang di seluruh Gereja! 

  

 tema Ayat 
"Barangsiapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan 
barangsiapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya."  
Matius 10:39 

 



2 

Cara menggunakan materiAL ini  
VBS mudah 
Selamat datang di "Destinasi tanpa Batas" VBS sederhana yang mudah untuk direncanakan dan mudah dilakukan. Hanya 
pilih tanggal, kumpulkan beberapa relawan, gantung beberapa undangan poster di sekitar komunitas, dan Anda sudah 
siap! 
Tahun ini, tim di "Anak-anak itu Penting" mengunjungi beberapa VBS di berbagai negara untuk melihat apa yang 
berubah dalam kurikulum gereja-gereja. Beberapa gereja di India meminta LEBIH BANYAK kegiatan untuk waktu yang 
lebih lama dihabiskan bersama dengan anak-anak di VBS. Untuk alasan ini, kami telah menambahkan dua putaran 
pangkalan lebih banyak, pangkalan misi, dan pangkalan Alkitab dimana Yusuf datang berkunjung! Mereka akan jadi 
pangkalan yang mudah untuk dilakukan, akan menambahkan keseruan dan pelajaran untuk VBS Anda, dan menyediakan 
Anda dengan lebih banyak konten untuk VBS lebih panjang sesuai yang diperlukan. 
Permintaan lainnya adalah untuk lebih banyak kegiatan pada lembar murid. Kami sangat gembira bahwa kami mampu 
menggabungkan 5 kegiatan yang berbeda ke dalam 1/2 potong kertas! Ini seharusnya menyediakan lebih banyak 
kegiatan untuk murid-murid Anda, dengan hanya biaya yang sangat kecil per anak. 
Apakah Anda menggunakan sistem "rotasi", atau sistem "kelas" klasik, ada banyak kegiatan untuk membuat VBS Anda 
sangat menyenangkan, dimana seluruh gereja belajar bersama tentang cara untuk "mendapatkan kehidupan mereka 
dengan kehilangan mereka." 

Drama 
Drama adalah cara yang menyenangkan untuk memperkenalkan pelajaran setiap hari, serta membantu murid-murid 
menghubungkan ajaran ke dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kami merekomendasikan Anda menggunakan aktor 
yang sama setiap hari, dan mereka tetap memakai kostum sepanjang minggu. Mereka dapat mengunjungi pangkalan 
untuk menyambut para murid, dan mengambil foto "selfie" bersama murid-murid secara acak sepanjang hari. 
Dalam drama tahun ini, kelinci belajar berski, dan rusa adalah instrukturnya. Tujuan mereka adalah naik sampai ke 
puncak dan ski dari sana, tapi pertama-tama kelinci harus mulai dari lereng yang lebih rendah dan lebih mudah dan 
belajar ski dengan baik. Selama setiap drama, kelinci harus belajar pelajaran yang serupa dengan yang anak-anak 
pelajari. Karena kelinci akan perlu tersandung dan jatuh di beberapa drama, rekrutlah aktor atau atletik muda jika 
memungkinkan. 
Drama selama lima hari adalah: 
1. Landaian Kelinci: Kepercayaan kepada Tuhan 
2. Melompat: Memercayai Tuhan 
3. Slalom: Melayani Tuhan 
4. Tunggu: Berharap kepada Tuhan 
5. Puncak: Berterima kasih kepada Tuhan 

Sistem rotasi VBS  
VBS ini ditulis untuk digunakan dengan rotasi jadwal dengan tiga pangkalan sekaligus. Ini berarti Anda memecah grup 
Anda menjadi tiga kelompok, dan kelompok-kelompok itu memutar melalui pangkalan pertama dari tiga pangkalan yang 
disediakan, diikuti dengan yang kedua. Setiap pangkalan berlangsung 20 sampai 40 menit, dan setiap pangkalan diulang 
tiga kali sehingga setiap kelompok pergi ke setiap pangkalan sekali setiap hari. 
Cara termudah adalah untuk membagi kelompok Anda ke dalam tiga kelompok umur yang kami gunakan untuk halaman 
murid kami: 
• Mudah (4-6 tahun) 

• Menengah (7-9 tahun) 
• Sulit (10-12 tahun) 
Kami merekomendasikan Anda menggunakan remaja (13 + tahun) sebagai pembantu muda untuk VBS Anda. Namun, 
halaman murid "sulit" akan menyenangkan bagi semua usia yang lebih tua, termasuk orang dewasa. Cara favorit kami 
untuk memutar melalui pangkalan adalah memainkan musik ketika tiba waktunya untuk memutar, supaya ada banyak 
energi saat murid-murid memutar dari satu pangkalan ke pangkalan yang lain. 
Tahun ini kami telah menambahkan dua pangkalan, pangkalan Alkitab dan misionaris. Ini memberi kita lima pangkalan, 
karena itu kami juga telah menambahkan waktu camilan pada pangkalan. Dengan cara ini, Anda dapat dengan mudah 
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memutar tiga kelompok umur melalui enam stasiun. Namun, ini menciptakan masalah kecil bahwa beberapa murid tidak 
akan mendapat camilan mereka sampai hampir akhir hari. Kami menyarankan Anda membuat murid yang lebih tua yang 
menunggu paling lama untuk camilan mereka. 
Jika Anda lebih suka menyajikan semua murid camilan bersama-sama di tengah hari, ada pilihan lain. Anda bisa 
membagi grup Anda menjadi 5 kelas, dan memutar melalui lima pangkalan yang berlangsung secara bersamaan. Ini 
dapat dilakukan dengan membagi dua kelompok umur yang merupakan terbesar menjadi setengah. Pilihan lain adalah 
menambahkan pangkalan lain untuk belajar ayat memori, atau untuk belajar aksi terhadap lagu-lagu, atau keduanya. 
Dengan cara ini, Anda akan memiliki enam pangkalan untuk diputar, selain dari camilan. Alternatif lain, Anda bisa 
menghilangkan beberapa stasiun, untuk membuat VBS Anda lebih pendek. 
 

jadwal Rotasi (3-5 jam) 
Waktu pembukaan grup (45 menit) 

• Musik 
• Drama (dengan rusa dan kelinci) 
• Pengajaran Utama 

Rotasi Pangkalan (masing-masing 20-40 menit) 

• Kabin Kerajinan 
• Alkitab Gunung 
• Kelas Ski 

Restoran Puncak (waktu teh) - (20-40 menit) 

Tamasya Misionaris (20-40 menit) 

Permainan Beku (20-40 menit) 

Waktu penutupan grup (15 menit) 

• Musik 
• Pengumuman dan penutupan 

sistem kelas tradisional 
Jika Anda lebih suka tidak menggunakan jadwal rotasi, ada jadwal dengan sistem kelas tradisional untuk VBS Anda. 
Jadwal ini memiliki manfaat tambahan mengambil lebih banyak waktu, jika Anda memerlukan VBS lebih panjang. 
Namun, ini membutuhkan lebih banyak guru, karena setiap kelompok usia akan membutuhkan seorang aktor Yusuf, 
serta guru-guru yang harus belajar semua kegiatan yang berbeda. 

jadwal Tradisional (6 jam) 
Waktu pembukaan grup (1 1/2 jam) 

• 30 menit Bersifat kebaktian: Gunakan pelajaran utama untuk setiap hari 
• 30 menit Lagu: Gunakan musik ibadah favorit Anda serta CD baru yang disediakan khusus untuk VBS ini. 
• 15 menit Drama dengan rusa dan kelinci (membantu memperkenalkan tema harian) 
• 15 menit Tinjau tema utama untuk hari itu, ayat memori utama untuk hari itu, lalu pisahkan menjadi 

kelas-kelas 

Waktu kelas (1 1/2 jam) 

• 15 menit Guru dan tamu "Yusuf" berbagi dengan kelas (dari pangkalan Alkitab Gunung) 
• 15 menit Lakukan kegiatan kelas dengan Yusuf (dari pangkalan Alkitab Gunung) 
• 45 menit Lembar kegiatan murid (dari pangkalan Kelas Ski) 
• 15 menit Aktivitas pemungutan suara (dari pangkalan Kelas Ski) 
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Waktu camilan/ Istirahat teh (30 menit) (dari pangkalan restoran puncak) 

Waktu kelas (1 1/2 jam) 

• 20 menit Pelajari tentang misi (dari pangkalan tamasya misionaris) 
• 30 menit Kegiatan misi (dari pangkalan tamasya misionaris) 
• 40 menit Waktu kerajinan (dari pangkalan kabin Kerajinan) 

Waktu permainan (30 menit) (dari pangkalan permainan beku) 

Waktu penutupan grup (30 menit) 

• 15 menit Lagu 
• 15 menit Tinjau dan pengumuman untuk besok 

Staf 
Dengan tim staf yang lebih besar, VBS lebih seru untuk semua orang yang terlibat. Kami telah membagi pekerjaan 
menjadi berbagai peran untuk melibatkan lebih banyak orang. Peran staf berikut adalah untuk sistem rotasi: 

• 1 Direktur VBS 
• 1 Pemimpin lagu (Ekstra untuk membantu aksi lagu) 
• 1 Pendeta untuk pelajaran utama 
• 2 Pemeran untuk drama (rusa dan kelinci) 
• 6 Pemimpin untuk kelompok kecil, 2 pemimpin untuk setiap usia. (Mereka pergi bersama dengan murid-murid 

mengitari pangkalan yang berbeda) 
Pangkalan: 

• 2 Pangkalan Alkitab (1 koordinator, 1 aktor untuk Yusuf) 
• 1 Koordinator kelas (untuk lembar kegiatan siswa) 
• 1 Koordinator kerajinan  
• 1 Koordinator Camilan  
• 1 Koordinator Permainan 
• 1 Koordinator Misi 
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rotasi PANGKALAN  
Alkitab GUNUNG 
Di pangkalan ini, kami benar-benar telah mengundang Yusuf untuk datang dan mengunjungi VBS 
Anda! Buat salah satu dari pemimpin Anda berpakaian sebagai Yusuf dari Mesir, ketika dia 
menyapa murid dan berbagi cerita hidupnya dengan mereka setiap hari. Setelah Yusuf berbagi, 
guru berterima kasih pada Yusuf karena telah berbagi, berbagi beberapa kata, dan kemudian 
memimpin murid-murid dalam kegiatan. 

Di akhir waktu Anda, arahkan murid-murid dalam pemungutan suara harian. Gantunglah poster pemungutan suara di 
dinding. Kemudian hadirkan dua pilihan untuk hari itu, dan bahas masalahnya 
dengan cara yang TIDAK menunjukkan jawaban yang benar atau salah. Buat murid-
murid berpikir sendiri dan memberi suara. Mereka dapat menandai kertas di 
dinding, atau menempatkan stiker. 

Kelas ski 
Tinjau judul pelajaran dan ayat memori untuk hari itu. Bagikan 
lembaran murid dan bantu murid Anda. Setiap lembar murid memiliki lima kegiatan yang berbeda 
untuk dinikmati! 
Bagian depan lembar memiliki dua teka-teki. Untuk murid yang lebih tua, ada permainan untuk 

dimainkan dengan berpasangan. Suruh murid-murid Anda memilih pasangan dan bermain! Selanjutnya, ada temukan 
kata. Untuk murid yang lebih muda, terdapat 10 objek berbeda yang tersembunyi dalam gambar Yusuf. Setelah mereka 
menemukan objek-objek tersembunyi, suruh mereka mewarnai gambarnya. 
Selanjutnya, balikkan lembar murid untuk melakukan labirin. Setelah menemukan jalan mereka 
melalui labirin, warnai untuk membuat sebuah gelang yang bagus untuk dibawa pulang. 
Akhirnya, lipat lembarannya dan plester seperti yang ditunjukkan untuk membawa ayat 
memorinya ke rumah! 

Kabin kerajinan 
Di pangkalan ini, murid-murid Anda akan menikmati membuat kerajinan untuk mengingatkan 
mereka terhadap pelajaran, dan untuk memiliki sesuatu yang menyenangkan untuk dibawa pulang. 
Semua pola dan instruksi untuk kerajinan tersedia secara online. Jika Anda bisa fotokopi selembar 
kertas untuk setiap anak, Anda dapat melakukan beberapa kerajinan! 

Restoran PUNCAK 
Tentu saja, Anda dapat menyajikan makanan ringan normal, waktu teh, atau makan siang, seperti 
kebiasaan Anda. Ide-ide camilan kami, bersamaan dengan baik untuk dimakan, juga merupakan 
kegiatan untuk murid Anda. Semua orang di VBS Anda akan bersenang-senang membuat mantel 

Yusuf dari banyak warna dari roti atau kerupuk, dan itu bisa jadi ekonomis juga! Gilirkan bahan-bahan untuk 
menggunakan barang-barang yang bisa ditemukan dengan mudah di dekat Anda, dan bersenang-senang dengan 
camilan. 

Permainan beku 
Bermain adalah bagian yang penting dalam kehidupan seorang anak. Termasuk permainan di VBS 
Anda, oleh karena itu, sangat penting! Pilih salah satu dari dua permainan yang tersedia di setiap 
Error! Hyperlink reference not valid.pelajaran, atau mainkan keduanya. Dengan melibatkan es 
kapanpun Anda bisa, untuk memberikan VBS Anda rasa "beku" lebih banyak. Selamat bersenang-
senang! 

TAMASYA Misionaris 
Memperkenalkan program baru, "VBS tanpa batas" dimana gereja Anda dapat berpartisipasi dalam 
membantu anak-anak di negara-negara lain yang memiliki VBS. Kami sangat gembira untuk 
menawarkan pangkalan misi baru ini dimana murid-murid Anda dapat juga mempelajari semua 

tentang negara lain, sambil berpartisipasi untuk membuat perbedaan. Kami telah membuat dua pamflet misi yang 
berbeda, satu untuk setiap sisi planet. Murid-murid Anda bisa membayangkan mereka bepergian ke sisi lain di dunia 
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untuk belajar tentang budaya, bahasa, kebutuhan, dan melihat seperti apa VBS. Anak-anak dari Amerika Latin akan 
belajar tentang India, dan anak-anak dari Asia Selatan akan belajar tentang Amerika Selatan. 
Paket misi termasuk gambar dari negara atau daerah, lembar murid VBS dalam bahasa yang berbeda, dan koleksi uang 
bank untuk mengambil persembahan setiap hari untuk misi. 
Hubungi kakak Kristina Krauss di kristina@losninoscuentan.com untuk informasi tentang di mana mengirim 
sumbangan untuk berpartisipasi dalam "VBS tanpa batas." Kami menghargai semua sumbangan karena kebutuhan di 
seluruh dunia lebih besar dari yang dapat kami lakukan sendiri, dan kami 
perlu semua bantuan yang bisa kita terima. Anda juga dapat menggunakan 
pangkalan misi untuk berbagi tentang program misi kaum Anda sendiri dan 
kirim donasi Anda ke kantor rumah Anda untuk proyek itu. 
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Ide-ide EKSTRA  
Buat kartu nama lucu untuk setiap murid dengan cabang dari sebuah pohon atau potong bentuk cabang 
dari kertas. 
Pasang bola kapas ke benang tipis atau bening dan ikat mereka di tempat. Kemudian, 
gantung untaian-untaian"salju" ini di sekitar gereja. 
Buat gapura balon di pintu masuk ke gereja untuk 
membantu anak-anak membayangkan berjalan 
masuk ke negeri ajaib musim dingin. 
Hias aula dengan kertas kerajinan biru atau putih 
atau plastik, dan gantung kepingan salju di mana-
mana. 
Buat kertas es dan gantung mereka dari langit-langit. 
Buat barisan pegunungan dengan murid-murid Anda. 
Setiap murid menggulung kertas menjadi kerucut untuk gunung. Gunakan 
plester atau lem untuk rekatkan mereka dan potong bagian bawah kerucut 
untuk membuat tingkat. Gunung-gunung yang lebih tinggi mendapatkan topi 
salju. 
Atur zona foto bagi para murid untuk mengambil selfie. 

 

Gunakan ide-ide ini untuk mendekorasi gereja Anda untuk VBS: 
• Kertas kepingan salju 
• Benang cahaya 
• Balon biru dan putih 
• Taplak meja putih 
• Pita biru dan putih 
• Pegunungan kertas untuk dinding 
• Stoples biru atau bening dengan jus biru di dalamnya dengan stiker kepingan 
salju atau vinil 
(Pola untuk kepingan salju vinil dan kertas kepingan salju 3D gantung tersedia di situs 
kami untuk pesan beberapa yang dibuat secara lokal) 

kertas Kepingan salju  
Lipat kertas beberapa kali, kemudian potong beberapa bentuk dari samping. Buka 

lipatan kertas untuk melihat kepingan salju. Buat beberapa pola yang berbeda dan gantung mereka di sekitar gereja. 
Kertas tipis paling mudah digunakan, tapi kertas biasa juga bisa. 

Diorama gunung 
Buat diorama pemandangan gunung dan bantu anak-anak melihat kemajuan yang mereka 
buat menuju puncak sepanjang program. Labeli tempat yang berbeda pada diorama dengan 
tema masing-masing hari. 
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sabun Salju 
Cuci tangan Anda dengan "sabun"! Tempatkan sebatang sabun merek Ivory ke piring oven besar. 
Panaskan selama 2-3 menit. Biarkan para murid menonton saat sabun mengambang menjadi awan 
bersalju. Biarkan dingin sebelum taruh di area mencuci tangan. *Hanya sabun merek Ivory yang akan 
berfungsi. 

KRISTALISASI dekorasi anda 
Buat dekorasi musim dingin Anda ekstra berkilau dengan mengkristalisasi mereka, seperti contoh 
manusia salju ini. 

 

Persediaan: 

• Air 
• 3 sdm boraks per 1 cangkir air 

Petunjuk: 

1. Isi botol atau vas dengan air mendidih, tambahkan borax, dan aduk. Tidak apa-apa jika beberapa boraks 
mengendap di dasar wadah. 

2. Dengan benang, ikat hiasan kecil ke pensil, sendok atau benda panjang lainnya. Turunkan dekorasi ke dalam 
campuran air panas dan boraks, pastikan itu tidak menyentuh samping atau dasar wadah. 

3. Tempatkan botol di tempat yang tenang, dan jangan biarkan apa pun bertabrakan dengan botol tersebut. Dalam 
beberapa jam, kristal mulai timbul. Biarkan selama beberapa jam atau bahkan semalam supaya lebih banyak 
kristal tumbuh. Bila sudah siap, tempatkan dekorasi pada handuk kertas, untuk dikeringkan selama sekitar satu 
jam. 

4. Bawa kaca pembesar dan biarkan para murid melihat kristal! 
Cari secara online untuk ide dekorasi lebih banyak untuk membuat VBS Anda sangat mengagumkan! 
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hari 1: Kepercayaan kepada TUHAN 

 
Tema – hari 1 
Barak pangkalan/ Mimpi Yusuf ditegur / Kejadian 37:2-11 

Ayat alkitab – hari 1 
"Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barangsiapa berpaling kepada Allah, ia harus 
percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. "  
Ibrani 11: 6 

Drama: LANDAIAN kelinci – hari 1 
Dimulai dengan rusa dan kelinci membawa ski mereka ke "landaian kelinci" - lereng termudah. 
Dalam perjalanan, rusa dan kelinci mendiskusikan rencana untuk minggu tersebut. Kelinci 
mengasumsikan mereka akan berjalan sepanjang jalan sampai ke puncak hari ini, dan kemudian 
turun kembali ke bawah. Rusa harus menjelaskan bahwa mereka akan mulai dengan ski 
menuruni lereng pertama. Kelinci bingung. Jika mereka menuju ke puncak, mengapa mereka 
harus ski ke bawah? Tidak bisakah mereka ski ke atas? Rusa menjelaskan bahwa jalan naik ke 
atas adalah turun, dan bahwa kelinci harus terlebih dahulu mempelajari ski ketika masih mudah. 
Pada awalnya, kelinci bahkan tidak tahu cara memasang ski. Dia mencoba mengenakan helm 
pada satu kaki dan salah satu peralatan ski di kepalanya. Kemudian kelinci mencoba ski mundur, dan sambil meluncur ke 
belakang, skinya meluncur menyamping dan dia melakukan split. Rusa dengan sabar mengajarkan kelinci cara berski 
dengan benar. Kelinci berpikir bahwa ski tidak semudah kelihatannya, dan dia khawatir bahwa dia tidak akan pernah 
cukup baik untuk naik ke puncak. Dia takut bahwa ia akan jatuh dari ski, menabrak pohon, atau kehilangan kontrol dan 
meluncur sampai menuruni gunung! Rusa meyakinkan kelinci bahwa dengan latihan ia dapat mencapai puncak. 
"Percayalah dan lakukan apa yang kukatakan, dan suatu hari kamu akan menaiki puncak." Ketika kelinci percaya pada 
rusa dan mendengarkan instruksi rusa, mereka terus berski dan keluar panggung. 

Pelajaran utama: Kepercayaan kepada TUHAN – hari 1 
Minggu ini kita mendaki gunung, gunung rohani. Tuhan memiliki destinasi tanpa batas untuk Anda jika Anda bersedia 
untuk melakukan pendakian ini dengan kami. 
Barak pangkalan merupakan tempat pendakian kita dimulai. Dari sana kita dapat menengadah ke langit dan melihat 
gunung sebagai suatu hambatan yang sulit di antara puncak dan kita. Sebelum memulai, kita bisa bermimpi tentang 
betapa luar biasanya untuk bisa mencapai puncak! 
Tuhan telah memilih untuk menggunakan orang-orang untuk melakukan hal-hal yang menakjubkan. Tuhan bahkan akan 
memanggil orang-orang yang belum mengetahui Dia, seperti ketika Tuhan berbicara kepada Paulus di sepanjang jalan ke 
Damsyik. Belum seorang Kristen, Paulus adalah seorang penganiaya jemaat yang besar! 
Selama VBS ini kami sangat bersemangat untuk memiliki tamu spesial bersama kami! Ia adalah seorang penguasa yang 
besar di Mesir bernama Yusuf! Hari ini ia mengunjungi VBS kita untuk memberitahu kita tentang mimpi besar yang 
Tuhan berikan padanya ketika ia berusia 17 tahun. Kita memiliki potensi BESAR untuk melakukan hal-hal BESAR bagi 
Tuhan. Kita senang bermimpi besar. Namun, dari barak pangkalan, yang kita miliki hanyalah potensi. Kita dapat menjadi 
seseorang yang besar di dalam Kerajaan Tuhan seperti Yusuf, atau kita dapat membuat masalah dalam kehidupan kita 
dan jatuh menuruni gunung. Dosa dapat menghentikan kita dari mendaki gunung, bahkan dosa-dosa tersembunyi 
seperti kesombongan dan keegoisan. Mendaki gunung rohani akan membutuhkan rasa sakit dan keringat untuk 
mencapai puncak impian kita. Kita harus mulai tepat di tempat Yusuf; percaya kepada Tuhan. 
Tuhan telah memanggil kalian. Ia memanggil kalian dengan nama dan memiliki 
rencana besar untuk hidup kalian. Akankah kalian percaya pada-Nya? Akankah kalian 
percaya bahwa Tuhan memiliki sesuatu yang istimewa bagi kalian untuk lakukan 
demi Dia, apa pun keadaan Anda? Jika demikian, kalian siap untuk bergabung 
dengan kami di barak pangkalan. Gunung rohani yang akan kita daki benar-benar 
merupakan destinasi tanpa batas! 
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RestorAn puncak – hari 1 

Mantel Yusuf 
Berikut adalah dua cara untuk makanan ringan mantel indah Yusuf. 

 Persediaan: 

• Irisan roti untuk setiap murid 
• Mayones 
• Saus tomat 

• Irisan keju 
• Makan Siang irisan daging 
• Opsional: irisan tipis sayuran seperti tomat, paprika, cabe, ketimun, selada 

Petunjuk: 

1. Murid merobek atau menggigit irisan roti ke dalam bentuk mantel. 
2. Murid mengoles mayones dan menggunakan pilihan taburan mereka untuk membuat garis-garis pada mantel. 

Ide alternatif 
 Persediaan: 

• Salad kerupuk 
• Sereal warna-warni (Trix atau Fruit Loops, dihancurkan menjadi potongan-potongan) 

• Icing warna apa pun 

Petunjuk: 

1. Siapkan kerupuk dengan mengoles mereka dengan icing. Hancurkan kerupuk untuk membentuk lengan mantel. 
2. Untuk menghiasi mantel, murid-murid menaburi sereal berwarna cerah ke icing dalam garis-garis atau secara 

acak. 

alkitab GUNUNG – hari 1 
Mimpi Yusuf ditegur (Kejadian 37:2-11) 
Yusuf 
Salam! 

Namaku adalah Yusuf. Senang berada di sini bersama kalian di VBS kalian. Pertama, aku akan memberitahu kalian sedikit 
tentang diriku sendiri. Tuhan memiliki panggilan yang besar pada hidupku, dan aku menjadi orang penting. Aku dari 
Kanaan, yang sekarang adalah Israel. Aku menjadi seorang pemimpin besar di Mesir, sebuah negara yang hebat. Orang 
dari generasi ke generasi telah mendengar tentang aku. 
Aku ingin memberitahu kalian kesaksianku. Tuhan tidak memberiku ketenaran yang kuharapkan, dan itu 
mengejutkanku. 
Mari lihat kembali ketika aku masih seorang anak muda... 
Aku ingat bermain di halaman dengan saudara-saudaraku. Aku ingat menggembalakan domba di ladang, ketika rumput 
masih hijau, domba putih dan abu-abu, dan aku mengawasi mereka berkeliaran dan bermain. 
Aku memiliki 11 saudara lelaki, tetapi tidak satupun dari mereka yang sangat menyukai aku. Ini karena Bapa kita, Yakub 
(juga disebut Israel) yang paling menyukai aku, dan ia membuktikan itu dengan memberikanku mantel spesial dari 
banyak warna. Aku suka mengenakan mantel spesial, meskipun itu mungkin telah menyakiti perasaan kakakku. 
Ketika aku masih berusia 17 tahun, Tuhan mulai memberiku mimpi spesial. Aku tahu bahwa Tuhan memiliki panggilan 
spesial dalam hidupku. Berapa banyak dari kalian yang memiliki panggilan spesial dalam hidup kalian? 
Suatu hari aku bermimpi bahwa aku bekerja di ladang dengan saudara-saudaraku ketika tiba-tiba buntalan gandumku 
berdiri tegak sementara buntalan gandum saudara-saudaraku semua sujud menyembah pada punyaku. 
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Kemudian, aku bermimpi bahwa 11 bintang serta matahari dan bulan semua sujud menyembah kepada bintangku. 
Saudara-saudaraku makin membenciku dengan mimpi-mimpi ini! Ketika aku berbagi mimpiku dengan bapa dan saudara-
saudaraku, bapaku menegur aku. Aku benci bermasalah dengan bapaku. 
Meskipun aku punya mimpi menjadi orang penting, aku masih seorang gembala, dengan pekerjaan kecil. Tak seorang 
pun tahu siapa aku. Bukannya mendaki gunung, aku merasa seperti sedang menuruni gunung. 
Pada awalnya, Tuhan memberiku mimpi dan mengatakan kepadaku bahwa suatu hari aku akan menjadi sangat 
istimewa. Namun, keadaanku sama. Aku masih seorang gembala yang tidak seorang pun ketahui. 
Guru 
Terima kasih, Yusuf, telah mengunjungi kita di VBS kita! 

Yusuf, mungkin rasanya aneh bagi Anda untuk menerima panggilan spesial dari Tuhan, dan kemudian keadaan Anda 
tidak berubah. Namun, beginilah cara Tuhan bekerja. Jika Tuhan akan menggunakan kita untuk melakukan hal-hal 
BESAR, kita harus terlebih dahulu percaya pada Dia meskipun dalam keadaan kita. Bahkan ketika tampaknya kita tidak 
berjalan kemana-mana, atau berjalan mundur, kita harus percaya pada Tuhan dan panggilan yang telah Dia siapkan 
untuk hidup kita. 
Yusuf, Anda percaya pada Tuhan, bahkan ketika bapa Anda menegur Anda karena memberitahu tentang mimpi Anda. 
Kita harus memalingkan mata kita dari diri kita sendiri dan apa yang terjadi. Kita perlu menempatkan mata kita pada 
Tuhan. Anak-anak, akankah kalian percaya pada Tuhan apa pun keadaan kalian sama seperti Yusuf? 
Aktivitas 
Suruh murid-murid berbaring, seolah-olah mereka berada di padang rumput damai sambil 
menatap bintang-bintang. Supaya lebih seru, letakkan bintang-bintang yang menyala dalam 
gelap di langit-langit kelas Anda, kemudian matikan lampu sehingga mereka dapat melihat bintang-bintang. (Jika Anda 
memiliki VBS malam, mereka dapat berbaring di luar, dan menatap bintang sungguhan.) Selagi mereka berbaring, 
mintalah murid-murid untuk bermimpi semua hal-hal besar yang Tuhan bisa dan akan lakukan dengan hidup mereka. 
Sebelumnya, siapkan kotak mimpi rahasia. Mintalah murid-murid menuliskan mimpi yang mereka memiliki, lipat, dan 
masukkan ke dalam kotak mimpi. 
Ekstra 
Sebelum memulai VBS hari ini, pimpin kebaktian dengan guru Anda, biarkan mereka juga meletakkan impian mereka ke 
dalam kotak mimpi rahasia. 
Pemungutan suara 
Kumpulkan para murid di sekitar grafik pemungutan suara dan perkenalkan pertanyaan dan pilihan-
pilihan. Masing-masing anak akan menandai grafik di bagian kelompok usia mereka, memilih 
pendapat mereka. Anda juga dapat menggunakan stiker untuk pemungutan suara. Cobalah untuk 
tidak menunjukkan kepada mereka jawaban yang benar. 

A. Yusuf melakukan hal yang benar ketika ia mengatakan kepada keluarganya tentang 
mimpinya itu sehingga mereka bisa memberikan kemuliaan kepada Tuhan ketika hal itu 
terjadi. 

B. Yusuf seharusnya menutup mulutnya, tahu bahwa mimpinya itu bisa menyakiti perasaan keluarganya. 

Permainan beku – hari 1 

1. Oper es batu. 
Suruh anak-anak menyebar dengan jarak selebar lengan dalam lingkaran besar atau duduk 
melingkar. Mulai oper es batu saat musik dimulai. Ketika musik berhenti, anak yang memegang 
es batu keluar. Ulangi sampai es mencair atau hanya satu pemain yang tersisa. Tujuan dari 
permainan ini adalah tidak menjadi orang yang memegang es batu ketika musik berhenti. 
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2. Tarian Beku. 
Mainkan musik bertempo cepat dan suruh anak-anak menari dengan konyol sampai musik berhenti dan 
berteriak "Freeze!" Anak-anak harus terus menahan posisi sampai Anda melanjutkan musiknya. 
Semuanya akan cekikikan. 

Kabin kerajinan – hari 1 

Yusuf dan mantelnya dari banyak warna 
 Petunjuk: 

1. Potong pola kerajinan - kepala, dasar mantel, garis luar mantel tangan dan kaki. Jika Anda mau,    
gunakan busa dan bukannya kertas untuk tangan dan kaki. 
2. Potong setrip kecil kertas tisu, jaga mereka sekitar sepanjang mantel Yusuf. 

3. Berikan masing-masing anak 1 kepala, 1 dasar mantel, 1 garis luar mantel 2 tangan, 2 kaki, 6-7 setrip kertas tisu, 
dan 1 pita keriting. 

4. Lem setrip kertas tisu ke dasar mantel. Gunakan sedikit lem supaya cepat kering. 
5. Lem garis luar mantel di atas kertas tissue, untuk membuat bentuk mantel lebih kelihatan. Potong tisu manapun 

yang mencuat keluar. 
6. Warnai kepalanya dan tempelkan di tempat. 
7. Lem tangan dan kaki di tempatnya pada mantel. 
8. Ketika kerajinan kering, lem pita keriting di belakangnya. Atau lem magnet di bagian belakang kerajinan.  

kelas SKI – hari 1 

Halaman kegiatan murid 
Bagikan halaman kegiatan. Kerjakan teka-tekinya. Lipat kertas membentuk gelang, jaga supaya ayat 
memorinya terlihat. Rekatkan ke pergelangan tangan setiap anak seperti yang ditunjukkan. Sekarang 
mereka dapat membawa pulang pelajaran mereka! 
Jawaban 

 

Mainkan permainan ini seperti "kapal tempur", tiap kali bertanya, "Bisakah kamu melihat Tuhan 
bergerak dalam hidupku?" Setiap permainan dimainkan dengan 2 pemain, masing-masing 
menggunakan dua kisi-kisi pada lembar murid mereka. Pada satu kisi, pemain mengatur kapal mereka 
dan mencatat tembakan oleh lawan. Pada kisi lain, pemain mencatat tembakan mereka sendiri. 
Gambar dengan pensil 1 kapal yang panjangnya 5 persegi, 1 yang panjangnya 4 persegi, 2 yang 
panjangnya 3 persegi, 2 dari 2, dan 1 dari 1 persegi. Kemudian mulai bermain. Yang pertama melihat gerakan Tuhan 
untuk semua "kapal" lawan adalah pemenangnya.  
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hari 2. Memercayai TUHAN  
Tema – hari 2 
Kamping Muara Sungai Beku/ Yusuf dianiaya / Kejadian 37:12-35 
Ayat alkitab – hari 2 
"Percayalah kepada TUHAN dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia 
dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Amsal 3: 5-6 

Drama: Melompat – hari 2 
Hari ini kelinci belajar cara untuk membuat lompatan. Rusa dan kelinci mulai di bagian atas 
lereng yang lebih sulit. Kelinci memberitahu rusa betapa mengagumkannya dirinya dalam 
berski kemarin. Dia belajar untuk berbelok, meluncur lebih cepat, dan berhenti di atas ski. 
Kelinci berpikir dirinya menakjubkan dalam berski, dan dia berpikir bahwa dia bisa naik ke 
puncak tanpa bantuan lagi dari rusa. Rusa mulai mengajar kelinci di atas lereng dan membuat 
dia berlatih gerakan untuk melompat sebelum mencoba lompatan sungguhan apa pun. 
Pertama, dia perlu condong ke depan dan menekuk lutut. Kemudian, ketika dia melompat,dia 
meluruskan kakinya dan meletakkan tangannya ke samping. Setiap kali rusa memberikan 
instruksi pada kelinci, kelinci melakukan yang sebaliknya – meregangkan tangannya tinggi di 
udara, berbaring di tanah, dan mencolek rusa dengan salah satu tiang skinya. Ketika kelinci akhirnya melakukan apa 
yang rusa katakan, setiap kali rusa tidak melihat, kelinci lagi-lagi melakukan yang sebaliknya. Saat mereka mendekati 
lompatan sungguhan pertama, kelinci tetap tegak, terguling mundur dan mendarat di timbunan kusut salju. Kelinci 
mencoba melompat lagi, terguling, dan jatuh lagi. Rusa dengan sabar mengingatkan kelinci apa yang harus dilakukan. 
Kelinci berkata, "Kamu benar. Aku harus mendengarkan kamu dan percaya bahwa kamu tahu apa yang kamu lakukan." 
Kelinci melakukan gerakan yang benar pada lompatan berikutnya, dan mendarat dengan sempurna. Kelinci berkata, 
"Barusan berasa sangat aneh! Kupikir tidak akan berhasil, tapi ternyata berhasil. Wow, banyak yang harus kupelajari 
sebelum mencoba puncak." Rusa terkekeh dan berkata, "Percayalah dan lakukan apa yang kukatakan, dan suatu hari 
kamu akan menaiki puncak." Mereka terus menuruni lereng dan keluar panggung. 

Pelajaran utama: memercayai tuhan – hari 2 
Dalam pendakian gunung minggu ini, setelah memulai di barak pangkalan, kita tiba di Kamping Muara Sungai Beku. Pada 
perjalanan rohani kita, pemberhentian pertama akan selalu percaya kepada Tuhan.  

Kecenderungan kita adalah percaya pada diri sendiri. Kita mencoba mendaki sendiri ke pencapaian kita. Namun, ini 
bukanlah rencana Tuhan. Bagi Tuhan, jalan ke atas biasanya dimulai dengan menurun. Hari ini kita akan mendengar 
lebih banyak tentang cerita Yusuf. Dia punya mimpi besar, tapi hal pertama yang terjadi adalah mundur total! Bukannya 
mendaki ke tempat otoritas, dimana saudara-saudaranya akan sujud kepadanya, ia dijual untuk menjadi budak! 

Kita juga membayangkan bahwa sekali kita memberikan hidup kita kepada Kristus, hidup akan mudah bagi kita. Kita 
berpikir bahwa setelah kita menerima mimpi spesial dari Tuhan, dan panggilan spesial untuk hidup kita, hal-hal akan 
mulai membaik. Kita dapat membayangkan diri kita sudah di panggung, atau sudah di medan misi, atau mendapatkan 
promosi atau mendapat teman lebih banyak. Namun, ketika hal-hal ini tidak terjadi, kita sangat terkejut! 

Tuhan peduli lebih banyak tentang kalian lebih dari yang bisa kalian bayangkan. Dia tahu apa yang akan kalian butuhkan 
ketika kalian sampai di sana, dan ada kalian dalam rencana-Nya yang akan mengajarkan kalian hal-hal tersebut. Tuhan 
tidak ingin menempatkan kalian ke dalam posisi yang tinggi, secara prematur. Dia ingin melatih dan merawat kalian, 
sehingga ketika kalian tiba, kalian sudah siap untuk itu! 

Tema ayat kita minggu ini adalah Matius 10:39: "Siapa pun menemukan hidup mereka akan kehilangan nyawanya, dan 
barangsiapa kehilangan kehidupan mereka karena aku akan menemukannya." 

Memang menakutkan untuk melepaskan kendali atas seluruh hidup kalian dan mengijinkan Tuhan untuk menjadi 
bosnya. Jika kalian memberikan hidup kalian kepada Tuhan, Dia akan melakukan sesuatu yang istimewa. Mungkin 
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rasanya seperti kalian berjalan mundur seperti Yusuf. Tuhan dapat membuat impian 
besar menjadi kenyataan dalam hidup kalian jika kalian percaya pada-Nya. 

Doa keselamatan: 
Untuk Tuhan, hari ini aku memberikan-Mu hidupku. Aku lepaskan dan letakkan ke dalam tangan-Mu. Hari ini aku 
memilih untuk memercayakan-Mu dengan hidupku, meskipun rasanya aku berjalan mundur. Aku mengerti sekarang 
bahwa jalan ke atas gunung-Mu adalah turun. Terima kasih telah menerima hidupku. Aku percayakan hidupku pada-Mu. 

Restoran puncak – hari 2 
Hari ini, mari kita membuat sebuah sumur dan jatuhkan Yusuf ke dalamnya. 

 Persediaan: 

• Kepingan yang berbentuk cincin, 2 atau 3 untuk setiap murid 
• Goreng kembali kacang hitam, siapkan dengan sedikit air untuk memiliki tekstur yang 

sama seperti lem 
• 1 biskuit hewan untuk setiap murid untuk dinamai, "Yusuf." 

Petunjuk: 

1. Murid-murid dengan lembut mencelupkan cincin mereka di lem kacang dan menggunakannya seperti mortir 
untuk menghubungkan cincin ke cincin lain, membentuk cincinnya menjadi sumur. 

2. Murid-murid menamai biskuit mereka, "Yusuf " dan menjatuhkannya ke dalam sumur. 

alkitab GUNUNG – hari 2 
Yusuf dianiaya (Kejadian 37:12-35) 

Yusuf 
Salam! 

Namaku adalah Yusuf, dan senang bagiku untuk dapat kembali ke VBS kalian hari ini. Sudah kukatakan bahwa aku 
menjadi sangat penting. Aku adalah wazir Mesir, yang akan menjadi seperti seorang perdana menteri. Namaku adalah 
Zaphenath-Paaneah, tapi kalian bisa memanggilku Yusuf. (Gen 41:45) 

Aku terkejut bahwa ketika aku berusia 17 tahun, Tuhan menjanjikanku hal-hal besar, dan kemudian seluruh duniaku 
runtuh! Tuhan tidak memberiku kemajuan dengan cara yang kuharapkan. 

Mari lihat kembali ketika aku masih seorang anak muda... 

Aku ingat dengan jelas mimpi yang Tuhan berikan padaku. Mereka sangat nyata, seolah-olah mereka benar-benar 
terjadi. Namun, setelah aku bilang kepada keluargaku tentang mimpi-mimpi aku, saudara-saudaraku sangat 
membenciku. Mereka ingin menyingkirkanku. 

Suatu hari ketika aku pergi ke ladang untuk bertemu dengan saudara-saudaraku, mereka menangkapku dan 
melemparkanku ke bawah sumur kering. Aku tidak benar-benar yakin, tapi kupikir saudara-saudaraku berpikir untuk 
membunuhku hari itu! Mereka melihat gerobak pedagang dalam perjalanan menuju ke Mesir. Mereka menarikku keluar 
dari sumur, dan menjualku sebagai budak! Aku hampir tak percaya mereka melakukan itu pada saudara mereka sendiri! 

Mereka mengatakan kepada bapa bahwa aku sudah mati, dan membawa padanya mantel spesialku yang banyak warna 
dengan bernoda darah. Bapaku tidak mulai mencariku, karena aku yakin dia akan melakukannya. 

Aku merasa sangat sendirian sebagai budak, tanpa keluargaku dan tidak ada seorang pun yang mencintaiku. Aku tidak 
bisa berbicara bahasanya, dan aku tidak tahu cara untuk melarikan diri. 
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Pada awalnya, Tuhan memberiku mimpi dan mengatakan kepadaku bahwa suatu hari aku akan jadi sangat spesial. 
Namun, sekarang keadaanku jauh lebih buruk. Aku adalah seorang budak di negara asing, dan tidak tahu lagi siapa 
diriku. 

Guru 
Terima kasih Yusuf telah mengunjungi kita lagi di VBS kita! 

Yusuf, mungkin rasanya aneh bagi Anda untuk mendapatkan panggilan spesial dari 
Tuhan, dan kemudian keadaan Anda menjadi jauh lebih buruk! 

Namun, inilah cara Tuhan bekerja. Jika Tuhan akan menggunakan kita untuk melakukan hal-hal besar, kita harus percaya 
kepada-Nya ketika segala sesuatunya menjadi sangat sulit. Tuhan akan membiarkan segala macam kesulitan dalam 
hidup kita untuk melatih kita. Bahkan ketika kelihatannya kita berjalan mundur, kita harus percaya pada Tuhan dan 
panggilan yang Dia punya dalam hidup kita. 

Yusuf, Anda memercayai Tuhan, bahkan ketika Anda dijual sebagai budak. 

Kita harus memalingkan mata kita dari kehidupan kita sendiri bahkan ketika kita berada dalam keadaan sulit. Kita perlu 
menempatkan mata kita pada Tuhan. Anak-anak, akankah kalian memercayakan hidup kalian pada Tuhan? 

Aktivitas 
Persiapkan lebih dulu sebuah salib kayu besar untuk ditempatkan di depan kelas. Siapkan catatan 
tempel untuk setiap murid. Setelah berbicara tentang memercayai Tuhan dengan hidup mereka, bagikan 
catatan tempel. Suruh murid-murid menulis pada catatan apa yang akan mereka percayakan pada 
Tuhan. Hal yang pertama dan paling penting adalah memercayai Tuhan dengan hidup kita. Jika seorang 
murid memberikan hidupnya kepada Tuhan hari ini, untuk pertama kalinya atau sebagai dedikasi 
kembali, minta mereka untuk menulis, "Hidupku" pada catatan, dan meletakkannya di kayu salib. 

Jika mereka sudah orang Kristen, bilang ke mereka untuk berdoa dan bertanya pada Tuhan apa yang 
perlu mereka dedikasikan untuk Dia hari ini. Bilang ke mereka untuk menulis barang itu pada catatan, dan 
meletakkannya di kayu salib. 

Ekstra 
Sebelum memulai VBS hari ini, lakukan kebaktian dengan guru Anda, biarkan mereka juga menempatkan catatan tempel 
di kayu salib. 
Pemungutan suara 
Kumpulkan para murid di sekeliling grafik pemungutan suara dan perkenalkan pertanyaan dan 
pilihan-pilihan. Masing-masing anak akan menandai grafik di bagian untuk kelompok usia mereka, 
memilih pendapat mereka. Anda juga dapat menggunakan stiker untuk pemungutan suara. 
Cobalah untuk tidak menunjukkan kepada mereka jawaban yang benar. 

A. Jatuh ke dalam sumur tidak menyenangkan, tapi meninggalkan pekerjaannya yang 
membosankan menggembalakan domba dan mengelana ke negara asing bisa jadi 
menyenangkan sehingga dia tidak sangat marah terhadap saudara-saudaranya. 

B. Yusuf harusnya mengikuti kelas seni bela diri sehingga ia bisa menunjukkan kepada saudara-saudaranya siapa 
bosnya dan mencegah terjadinya kejadian sumur itu. 

C. Ketika Yusuf ditawari tali untuk keluar dari sumur, seharusnya ia sudah tahu saudara-saudaranya merencanakan 
sesuatu dan menolak untuk keluar. Ia seharusnya berpura-pura mati. 
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Permainan beku – hari 2 

1. Es mencair. 
Bagi menjadi tim dan buatlah masing-masing tim berbaris. Berikan setiap pemimpin tim 
es batu. Anggota tim bergiliran menggosok es batu untuk mencairkannya. Pemain dapat 
terus menggosok sampai tangan mereka terlalu dingin, kemudian oper ke orang 
berikutnya dalam antrean. Tim pertama yang melelehkannya yang menang. 
2. Lempar bola salju. 

Remas kertas tisu putih atau koran untuk membuat bola 
salju. Bagi anak-anak menjadi dua tim dan suruh mereka 
berdiri di salah satu sisi baris. Mereka semua ambil beberapa 
bola salju dan ketika waktunya mulai, mereka melempar bola salju mereka melewati baris ke 
sisi tim lain. Atur timer pada ponsel selama 1 menit. Sisi manapun yang memiliki bola salju 
paling sedikit di sisi mereka yang menang.   

 

Kabin kerajinan – hari 2 

Sumur 
 Petunjuk: 

1. Potong pola sumur. Potong pada garis yang solid dan lipat pada garis putus-putus. 
2. Warnai sumur. 
3. Lem dasar sumur dengan ayat ke dalam silinder. 
4. Lipat setrip kertas pada garis putus-putus untuk membentuk batu bata. 
5. Potong Yusuf dan tempatkan dia di dalam sumur. 

kelas Ski – hari 2 

Halaman kegiatan murid 
Bagikan halaman kegiatan. Kerjakan teka-tekinya. Lipat kertas ke bentuk gelang, jaga supaya 
ayat memorinya terlihat. Rekatkan ke pergelangan tangan setiap anak seperti yang ditunjukkan. 
Sekarang mereka dapat membawa pulang pelajaran mereka! 
 
Jawaban 

 

Yusuf jatuh ke dalam sumur (hangman) 
Satu orang memikirkan sebuah kata dan menarik jumlah garis yang sama dengan jumlah huruf 
dalam kata. Pemain lain menebak kata tersebut. Jika tebakannya benar, kata ditulis di garis 
yang benar. Jika salah, satu bagian badan digambar (kepala, tubuh, kaki, lengan, tangan atau 
telapak kaki). Tebak kata-katanya sebelum Yusuf jatuh ke dalam sumur! 
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hari 3: melayani tuhan  
Tema – hari 3 
Kamping Tepi Hutan/ Yusuf melayani di rumah Potifar/ Kejadian 37: 36, 39: 1-6 
Ayat alkitab – hari 3 
"Barangsiapa melayani Aku, ia harus mengikut Aku dan di mana Aku berada, di situpun pelayan-Ku akan berada. 
Barangsiapa melayani Aku, ia akan dihormati Bapa." Yohanes 12:26 

Drama: Slalom – hari 3 
Hari ini kelinci belajar cara slalom (meluncur kiri dan kanan) dan mengendalikan 
kecepatannya. Mereka akan naik lereng yang lebih susah dan jauh lebih curam. Kelinci tidak 
bisa mengucapkan slalom dengan benar, menyebutnya salolalumol. Kelinci tidak ingin slalom 
karena dia pikir itu membosankan, dan karena dia sudah belajar caranya pada hari pertama. 
Dia berencana untuk melakukannya secepat yang dia bisa sehingga mereka bisa berlatih 
beberapa lompatan lebih banyak. Rusa menunjukkan padanya cara condong ke kiri, kemudian 
ke kanan. Kelinci praktik beberapa kali, kemudian ketiduran dan jatuh. Ketika siap, rusa mulai 
sebelum kelinci dan bilang ke dia supaya tetap di belakangnya. Kelinci malahan pergi lebih 
cepat dan makin cepat dan melewati rusa. Rusa berteriak pada kelinci dan bilang kalau dia 
harus memperlambat. Kelinci tidak menaruh perhatian dan meluncur begitu cepat sampai dia tidak dapat 
mengendalikan skinya ketika mereka mendekati beberapa pohon. "Oh, tidak! Pohon!"dia berteriak ketika dia 
membanting ke kanan dan ke kiri secepat yang dia bisa. Kelinci menabrak pohon dan terjatuh ke salju. Rusa meluncur ke 
samping untuk berhenti tepat di sebelah kelinci dan membantu kelinci bangun. Kelinci berkata, "Gaun yang indah. 
Kurasa aku akan pergi memancing untuk kura-kura,"dan pingsan, lidahnya terjulur keluar. Rusa membangunkan dia dan 
menyikat salju dari kepalanya. Kelinci berkata dia seharusnya mendengarkan rusa. Rusa terkekeh dan berkata, 
"Percayalah dan lakukan apa yang kukatakan, dan suatu hari kamu akan menaiki puncak." Rusa menyarankan bahwa 
mereka melanjutkan ke bawah lereng, kemudian kembali dan melakukannya lagi sampai kelinci belajar untuk 
mengontrol kecepatannya. Mereka keluar dari panggung. 

Pelajaran utama: melayani tuhan – hari 3 
Selamat datang kembali ke "Destinasi tanpa batas" VBS! Kami sangat senang menyambut Anda di sini sambil kita 
mendaki gunung rohani untuk tiba di rencana BESAR yang Tuhan miliki untuk hidup 
kita. Kita semua tahu bahwa Tuhan mengasihi kita, dan ingin melakukan sesuatu 
yang spesial dengan hidup kita, dan jadi kita mendaki gunung ini untuk sampai ke 
sana. Ini mungkin membutuhkan rasa sakit, keringat, dan air mata, tapi itu akan 
setimpal. Namun, kita belajar bahwa ada sesuatu yang berbeda dengan gunung ini. 
Bukan mendaki ke atas sama seperti yang kita pikirkan. Rasanya seperti kita pergi menuruni gunung, bukannya ke atas! 

Kita telah bertemu Yusuf minggu ini, dan ia berbagi dengan kita bagaimana hidupnya tidak pergi dengan cara yang ia 
diharapkan. Setelah Yusuf mendapat mimpi-mimpi dari Tuhan tentang bagaimana semua orang akan sujud kepadanya, 
ia berpikir Tuhan akan melakukan sesuatu yang mengagumkan dan menakjubkan dengan hidupnya. Sebaliknya, ia 
dianiaya dan dijual ke perbudakan! 

Hari ini kita akan belajar apa yang terjadi selanjutnya. Bukannya menyerah, Yusuf memilih untuk melayani tepat dimana 
ia berada. Padahal ia bisa tidak melakukan apa-apa saat dia menunggu, tetapi sebaliknya, ia mulai menjadi budak yang 
baik. 

Tuhan ingin kalian dan aku untuk melakukan hal yang sama. 

Ketika kita mendapat panggilan dalam hidup kita untuk melakukan sesuatu yang besar, kita harus mulai dengan 
melayani dalam hal-hal yang kecil. Kita perlu mengambil sapu dan mulai menyapu. Cukup bangun dan melayani di mana 
saja dalam gereja. Melayani Tuhan di mana saja, kapan saja, dan dalam segala hal. Setia dan jangan menyerah. Hal ini 
sulit! 
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Sangat sulit untuk melakukan hal-hal kecil ketika kita tahu Tuhan punya rencana besar bagi kita, tetapi ini adalah cara 
menuju ke sana. Dalam Kerajaan Tuhan, jalan ke atas adalah menurun! Kami tiba di Kamping Timberline (Kamping Tepi 
Hutan) di gunung dengan melayani Tuhan. 

"Siapa pun menemukan hidup mereka akan kehilangan nyawanya, dan barangsiapa kehilangan kehidupan mereka 
karena aku akan menemukannya." Matius 10:39 

Memang menakutkan untuk memulai dari kecil dan dengan yang tampaknya seperti pekerjaan tidak penting, tetapi jika 
Anda melakukannya, Tuhan akan melatih Anda. Tuhan akan melakukan sesuatu yang istimewa. Jika kita ingin latihan 
yang Tuhan miliki untuk kita, kita harus bersedia untuk melayani dalam hal-hal kecil. Pertama kita harus kehilangan 
kehidupan kita dan mundur ke belakang, seperti yang Yusuf lakukan. Jika kita melayani Tuhan, kita tahu bahwa suatu 
hari nanti, Ia akan membuat mimpi-mimpi yang Ia berikan pada kita terjadi. 

Restoran puncak – hari 3 
Saat kita mendaki lebih tinggi, kita pasti bertemu kepingan salju. 

Persediaan: 

• Biskuit vanila 
• Icing putih 
• Kantong plastik kecil (4-5 murid dapat berbagi satu kantong) 
• Gula 
• Pewarna makanan biru 

Petunjuk: 

1. Siapkan kantong icing dengan mengisi mereka dengan sendok atau dua icing dan potong ujung sudut. 
2. Buat gula biru dengan mengaduk tetes pewarna makanan ke dalam gula. 
3. Murid-murid akan menikmati membuat kepingan salju dengan meremas icing dalam bentuk garis kristal ke 

biskuit dan menghiasnya dengan sejumput gula biru berkilau. 

alkitab GUNUNG – hari 3 
Yusuf melayani di rumah Potifar (Kejadian 37: 36, 39: 1-6) 
Yusuf 
Salam! 

Ingat aku, Yusuf! Senang bisa kembali ke VBS kalian! 

Anak-anak, apakah kalian ingat apa yang terjadi padaku terakhir kali? Saudara-saudaraku sendiri menjualku ke 
perbudakan! Aku tahu kalau mereka tidak menyukaiku, dan kita banyak berantem, tetapi itu normal dalam semua 
keluarga. Namun, aku tidak menyangka mereka menjualku kepada orang-orang Midian! 

Orang-orang Midian membawaku ke Mesir, dan mereka menjualku kepada Potifar, salah satu pejabat raja, dan kapten 
penjaga! 

Aku harus bekerja dan melayani tuanku. Namun, Tuhan telah mendukung dan membantu saya. Mudah untuk bersikap 
buruk, tapi aku memutuskan untuk melayani tuanku sebaik mungkin. 

Aku tahu Tuhan punya rencana yang lebih besar untuk aku. Meskipun, aku terjebak di rumah Potifar, aku memilih untuk 
mengambil sapu dan melayani. Aku melakukan apa pun yang tuanku minta; tidak ada tugas yang terlalu kecil. 

Anak-anak, apakah kalian ingat mimpiku? Akulah orang yang bermimpi bahwa bintang-bintang di langit semua sujud 
menyembah kepadaku. Aku benar-benar tidak merasa seperti aku sedang mendaki menuju mimpi yang telah Tuhan 
berikan padaku. Jujur, aku merasa seperti aku berjalan mundur. 
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Beberapa waktu kemudian, tuanku memperhatikan aku, dan mempromosikanku  menjadi pembantu pribadinya. Aku 
masih seorang budak, tapi aku punya banyak tanggung jawab. Rasanya seperti Tuhan memberkatiku, meskipun Dia 
mengizinkanku untuk menjadi budak dan dibawa ke negara asing! 

Guru 
Terima kasih Yusuf telah mengunjungi kita lagi untuk VBS kita! 

Yusuf, mungkin rasanya aneh bagi Anda untuk menerima panggilan spesial dari Tuhan, 
dan kemudian berada di negara asing sebagai budak! 

Namun, inilah cara Tuhan bekerja. Jika Tuhan akan menggunakan kita untuk melakukan hal-hal BESAR, kita harus 
melayani Dia bahkan dalam hal-hal yang sangat kecil. Tuhan mengawasi kita untuk melihat apakah kita bersedia untuk 
bekerja dan melayani orang lain. Dia akan melatih kita untuk hal-hal yang lebih besar sambil kita melayani orang lain. 
Bahkan ketika tampaknya kita berjalan mundur, kita harus melayani Tuhan kemanapun kita berada, karena ITU adalah 
jalan ke depan. 

Yusuf, Anda melayani Tuhan, bahkan ketika Anda seorang budak. Apakah Anda merasa tersesat di keramaian? Apakah 
Anda merasa seperti tidak ada yang tahu siapa Anda dan potensi yang Tuhan miliki untuk hidup Anda? (Yusuf merespon, 
"Ya.") 

Kita harus memalingkan mata kita dari puncak gunung, dan bersedia untuk mengambil sapu dan mulai menyapu. Kita 
perlu untuk melayani Tuhan dalam hal-hal kecil. Anak-anak, akankah kalian melayani Tuhan dengan hidup kalian? 

Aktivitas 
Mainkan permainan "tebak kata" dengan murid-murid Anda jika waktu memungkinkan. 

Petunjuk untuk permainan:  

1. Pilih pemain untuk memulai permainan. 
2. Dia harus memilih salah satu cara untuk melayani dari daftar atau menarik keluar secarik kertas dengan tulisan 

di atasnya. 
3. Pemain kemudian melakukan pantomim kata tersebut, atau mendramatisir melakukan layanannya. 
4. Orang pertama yang menebak dengan benar menang poin. (Tim atau orang dengan poin terbanyak yang 

menang.) 

Daftar ide-ide untuk bermain pantomim melayani Tuhan: 

• mengambil sampah 
• menyapu lantai 
• cuci piring 
• mengambil pakaian 
• bernyanyi dalam paduan suara 
• mengepel lantai 
• membantu seorang pendeta 
• mengajar kelas taman kanak-kanak 
• jadi yang terakhir dalam barisan 
• undang orang lain ke gereja 
• menyapa orang lain di depan pintu 
• simpan piring-piring bersih 
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Pemungutan suara 
Kumpulkan para murid di sekitar grafik pemungutan suara dan perkenalkan pertanyaan dan pilihan-
pilihan. Masing-masing anak akan menandai grafik di bagian kelompok usia mereka, memilih 
pendapat mereka. Anda juga dapat menggunakan stiker untuk pemungutan suara. Cobalah untuk 
tidak menunjukkan kepada mereka jawaban yang benar. 

A. Yusuf benar bekerja sebagai hamba yang rendah hati dan melakukan pekerjaan apa pun 
yang Potifar berikan padanya. 

B. Yusuf seharusnya berpura-pura sebagai orang yang sangat penting, dan menjelaskan 
kepada Potifar tentang rencana besar yang telah Tuhan siapkan untuk hidupnya. Dia bisa 
mendapatkan pekerjaan penting jika dia melakukan wawancara kerjanya dengan tepat. 

Permainan beku – hari 3 

1. Lempar bola salju. 
Isi balon putih dengan air, sebut mereka "bola salju". Buat pasangan berdiri di seberang 
satu sama lain, saling melempar bola salju. Dengan setiap lemparan, anak harus 
mengambil langkah mundur. Ketika balon air mereka meletus, pasangan ini "keluar." 
2. Estafet Badai Salju. 
Tiup sejumlah balon putih seperti salju. Bagi kelompok Anda 
menjadi dua tim. Murid-murid harus meniup balon 
menyeberangi lantai ke garis finish untuk bisa menang. 

Kabin kerajinan – hari 3 

Penanda halaman buku (Bookmark) 
Petunjuk: 

1. Potong pola bookmark. Berikan setiap anak pola bookmark, pita atau pita keriting, 2 kepingan 
salju, dan 6 spiral. Temukan beberapa payet atau dekorasi kecil yang tersedia di daerah Anda. 
2. Warnai bookmark. 
3. Lem kepingan salju dan spiral ke bookmark. 
4. Masukkan pita melalui lubang, masukkan manik-manik di kedua sisi pita, dan ikat simpul pada 
pita. Berhati-hatilah untuk tidak merobek bookmark. 

kelas Ski – hari 3 

Halaman kegiatan murid 
Bagikan halaman kegiatan. Kerjakan teka-tekinya. Lipat kertas membentuk gelang, jaga supaya ayat 
memorinya terlihat. Rekatkan ke pergelangan tangan setiap anak seperti yang ditunjukkan. Sekarang 
mereka dapat membawa pulang pelajaran mereka! 
Jawaban 
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Tic-Tac-Toe / Xs dan Os [penerjemah: silahkan memilih nama untuk permainan ini di wilayah Anda] 

Bermain beberapa tic-tac-toe (Xs dan Os) dengan seorang teman. 

Waktunya untuk memainkan tic-tac-toe! 

Suruh murid memilih teman untuk main bersama, dan silakan mainkan semua 6 permainan. 

Pemain bergiliran menandai tempat dengan "X" atau "O" dalam kisi 3 x 3. Pemain yang berhasil 
menempatkan tiga tanda mereka secara baris horizontal, vertikal atau diagonal adalah yang memenangkan 
permainan. 
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hari 4: Berharap KEpada tuhan  
Tema – hari 4 
Kamping Gletser / Yusuf dilupakan di penjara / Kejadian 39: 7-40:23 

Ayat alkitab – hari 4 
"Jiwa kita menanti-nantikan TUHAN. Dialah penolong kita dan perisai kita! ." Mazmur 33:20 

Drama: Menunggu – hari 4 
Hari ini kelinci perlu menunggu – sesuatu yang paling tidak disukainya. Rusa dan kelinci telah 
naik sampai ke tempat bernaung di dekat bagian bawah lift ski menuju ke puncak, dan rusa 
memasak makanan ke dalam api. Kelinci bertanya rusa berulang-ulang jika mereka akan pergi 
ke atas gunung hari ini, dan rusa memberitahu kelinci untuk menunggu tanpa mengatakan 
padanya kenapa. Kelinci mencoba meyakinkan rusa untuk naik gunung. Dia bilang ke rusa 
bahwa kakinya tidak sakit dan melompat naik dan turun, kemudian ketika rusa tidak melihat, 
kelinci menggosok kakinya seolah terasa sakit. Dia mencoba untuk membuat rusa 
membawanya berski dengan mengejek dia, berjanji untuk membantu membuat sup 
sesudahnya, berlutut dan memohon, dan mengambil peralatan ski ke pintu dan mencoba 
untuk menggoda rusa. Tapi rusa terus mengerjakan supnya dan tidak mengalah. Setelah beberapa kali mencoba, kelinci 
menyerah berusaha untuk membuat rusa pergi ke luar, dan sebaliknya mulai menggila. Pertama dia mengetuk-ngetuk 
kakinya dan melihat jam tangannya. Dia berputar-putar sampai dia pusing dan jatuh. Kemudian dia membuat berbagai 
ekspresi ke rusa ketika rusa tidak melihat. Setelah berteriak dan berjalan berputar-putar, kelinci berkata pada dirinya 
sendiri bahwa mungkin rusa memang tidak pernah bermaksud untuk pergi ke puncak sejak awal, dan meringkuk di 
sudut. Rusa menempatkan sup di atas meja dan memanggil kelinci, menyuruhnya untuk berhenti bermuram. Akhirnya, 
setelah kelinci menanyakan sekali lagi mengapa mereka belum pergi ke puncak, rusa bilang ke dia bahwa cuacanya 
buruk dan mereka harus menunggu sampai cerah di gunung. "Oooooh," kata kelinci, "Aku tidak memikirkan itu." Rusa 
terkekeh dan berkata, "Percayalah dan lakukan apa yang kukatakan, dan suatu hari, tidak lama lagi, kamu akan menaiki 
puncak." Kelinci berkata, "Ok, kamu benar. Aku seharusnya percaya kamu selama ini bahwa kamu tahu apa yang kamu 
lakukan. Aku akan menunggu sampai kamu bilang sudah waktunya." 

Pelajaran utama: berharap kepada tuhan – hari 4 
Selamat datang kembali ke VBS "Destinasi tanpa batas"! 
Berapa banyak dari kalian yang tahu Tuhan telah merencanakan sesuatu yang spesial 
untuk hidup kalian? YA! Ini luar biasa! Bagaimana kita mendaki gunung rohani? 
(Biarkan anak-anak yang menjawab) YA! Jalan ke atas gunung ini adalah turun! 
Namun, kita tidak seharusnya putus asa ketika kita turun, tetapi berharap kepada Tuhan. Suatu hari kita akan tiba di 
puncak gunung! 
Minggu ini Yusuf mengunjungi VBS kita dan membantu kita untuk memahami bagaimana jalan ke atas bisa jadi 
menurun, saat ia bersaksi tentang hidupnya sendiri. 
Pertama Tuhan memberinya dua mimpi BESAR, menunjukkan padanya bahwa Tuhan akan menggunakan dia dalam cara 
yang besar, dan bahwa setiap orang akan sujud kepadanya. Bukannya mimpi-mimpi itu datang berlalu, ia dilemparkan 
ke dalam sumur dan dijual sebagai budak. Dia harus terlebih dahulu percaya pada Tuhan, dan kemudian melayani 
dengan tugas-tugas yang tidak penting. Namun, hari ini kita akan mempelajari apa yang terjadi kepadanya selanjutnya 
dan lebih buruk lagi! Ia diabaikan dan dilupakan! 
Lebih buruk? Ya, bagi kebanyakan orang, dianiaya jauh lebih mudah untuk ditangani daripada dilupakan. Yusuf 
dimasukkan ke dalam penjara, dan ditinggalkan di sana. Dia telah dilupakan. Dia tidak punya apa-apa untuk bisa 
dibanggakan dari layanannya, kecuali menjaga harapannya kepada Tuhan. 
Tuhan peduli mengenai kalian. Tuhan harus melatih dan mempersiapkan kalian sebelum kalian menuju ke bagian mimpi. 
Ini tidak bisa dilakukan dalam sorotan, tetapi harus dilakukan di mana tidak ada seorang pun yang mengawasi. Tuhan 
akan bekerja pada KALIAN selagi waktu berlalu. Ini mungkin berasa seperti tidak ada yang sedang dilakukan terhadap 
impian Anda, tetapi ini tidak benar. Tuhan sedang bekerja pada KALIAN! 
Sayangnya, ini bisa memakan waktu bertahun-tahun. 
Ketika kalian melihat dia hari ini, tanya Yusuf apakah ia suka dilupakan di dalam penjara selama bertahun-tahun. 
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Memang depresi untuk menunggu sementara tidak disadari. Namun, Jangan kehilangan harapan; Tuhan akan 
melakukan sesuatu yang spesial dalam hidup kalian. Jika kita ingin apa yang Tuhan punya bagi kita, maka kita harus 
bersedia untuk menunggu, seperti yang Yusuf lakukan. Jika kita bisa berharap kepada Tuhan, dia akan membawa mimpi-
mimpi sebelumnya terjadi dalam hidup kita, suatu hari nanti. 

Restoran puncak – hari 4 
Mendaki membuat kita haus! 

Mari kita minum snowball punch/jus hari ini. 

 Persediaan: 

• Mangkuk besar dan sendok 
• 1 wadah besar Hawaiian punch biru atau jus biru apa pun 
• 1-2 liter botol 7up, Sprite atau Squirt 
• 2 cangkir jus nanas 
• Es krim vanili untuk bola salju 

Petunjuk: 

1. Campurkan jus dan soda. 
2. Taburi jus dengan sesendok es krim vanili. 

alkitab GUNUNG – hari 4 
Yusuf dilupakan di penjara (Kejadian 39: 7-40:23) 
Yusuf 
Salam anak-anak! 

Terakhir kali kita sampai di aku sebagai budak di rumah kapten penjaga. Nah itu tidak berlangsung selamanya karena 
istrinya memfitnahku, dan aku dilemparkan ke dalam penjara! 

Penjara itu tidak menyenangkan. Namun, aku terus menyibukkan diri karena sipir penjara memercayakan aku untuk 
menjalankan beberapa persoalan. Tentu, menyenangkan untuk bertanggung jawab atas semua hal di dalam penjara. 
Namun, bukan ini mimpi yang Tuhan berikan padaku ketika aku masih kecil! Aku tidak pernah bermimpi bahwa suatu 
hari nanti aku akan menjadi kepala penjara, bertanggung jawab atas segalanya, tapi terjebak di dalam penjara. 

Tidak mau! Aku ingin keluar. 

Waktu berlalu, dan semua orang lupa tentang aku. 

Kemudian suatu hari dua pria dilemparkan ke dalam penjara bersamaku mereka merupakan pembantu raja! Juru 
minuman dan juru roti raja dipenjara. Aku tahu kalau mungkin ini adalah kesempatanku untuk keluar. Tuhan akan 
mengurus aku, dan membantu mereka untuk melihat bahwa itu semua adalah kesalahan besar. Tuhan punya rencana 
besar untuk hidupku, dan tentu saja aku tidak seharusnya masih berada di penjara! 

Suatu malam kedua pria mendapat mimpi, dan aku membantu mereka menafsirkan mimpi-mimpi mereka. Mimpi si juru 
minuman berarti bahwa dalam 3 hari dia akan dikembalikan ke istana. Namun, mimpi si juru roti berarti bahwa dalam 3 
hari kepalanya akan dipenggal! 

Tentu saja, aku meminta pada si juru minum raja mengingatku ketika dia kembali ke istana. 

Aku bilang ke dia kalau aku tidak berbuat salah, tetapi direnggut dari negaraku, dan berada di penjara ini. Itu semua 
benar-benar tidak adil, dan aku ingin keluar. 

Namun demikian, waktu berlalu lagi, dan semua orang melupakan aku. 
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Si juru minuman kembali ke istana, seperti yang kuprediksikan, tetapi ia tidak ingat untuk memberitahukan raja tentang 
aku. Dua tahun lagi berlalu, dan aku masih terjebak dalam penjara. Aku terlupakan. 

Jujur, anak-anak, sulit untuk berada dalam penjara ketika aku tahu Tuhan punya rencana yang besar untuk hidupku. Aku 
harus menunggu dan menjaga harapanku terhadap Tuhan. 

Aku hanya menunggu dan berharap Tuhan akan suatu hari membebaskan dan memenuhi mimpi-mimpi yang telah Dia 
berikan padaku. 

Guru 
Terima kasih Yusuf telah bersama dengan kita di seluruh VBS ini! 

Yusuf, mungkin rasanya aneh bagi Anda untuk menerima panggilan spesial dari Tuhan, dan kemudian dilupakan total 
dan terjebak dalam penjara! 

Namun, inilah cara Tuhan bekerja. Jika Tuhan akan menggunakan kita untuk melakukan hal-hal BESAR, kita harus 
berharap kepada Tuhan, meski kita merasa tersesat, terjebak, dan terlupakan. Tuhan akan menonton kita untuk melihat 
jika kita dapat menunggu dan berharap kepada-Nya. Meskipun kita merasa ditinggalkan dan terlupakan, kita harus 
berharap dan percaya kepada Tuhan, karena itu ADALAH jalan ke depan. Yusuf, Anda berharap kepada Tuhan, meski 
ketika Anda berada di penjara. Apakah Anda merasa tersesat di keramaian? Apakah Anda merasa seperti tidak ada yang 
tahu siapa Anda dan potensi yang Tuhan miliki pada hidup Anda? (Yusuf merespon, "Ya.") 

Kita harus memalingkan mata kita dari puncak gunung, dan bersedia untuk menunggu waktu Tuhan. Kita perlu untuk 
melayani Tuhan dalam hal-hal kecil sementara kita menunggu dan berharap kepada Tuhan. Anak-anak, akankah kalian 
berharap kepada Tuhan di waktu kalian merasa tak terlihat dan terlupakan? 

Aktivitas 
Suruh murid-murid membuat objek kertas kecil 
untuk ditempatkan ke "sungai" dan menontonnya 
mengapung menuruni hilir. Kegiatan ini adalah untuk 
mengingatkan kita bahwa Tuhan memiliki waktu-
Nya, dan kita bisa berharap kepada-Nya. Kita akan 
memercayai Tuhan dengan mimpi-mimpi kita, dan 
membiarkan mereka mengapung di sungai 
sementara kita menunggu Dia. 

Murid-murid dapat membuat semua jenis kertas kapal untuk diapungkan di air, tergantung pada kelompok usia mereka. 
(Lihat gambar untuk berbagai gagasan) Tempatkan kolam renang kecil di dalam kelas untuk menggambarkan sungai. 
Anda juga dapat meletakkan kain biru untuk berpura-pura itu adalah sungai. 

Pemungutan suara 
Kumpulkan para murid di sekitar grafik pemungutan suara dan perkenalkan pertanyaan dan 
pilihan-pilihan. Masing-masing anak akan menandai grafik di bagian kelompok usia mereka, 
memilih pendapat mereka. Anda juga dapat menggunakan stiker untuk pemungutan suara. 
Cobalah untuk tidak menunjukkan kepada mereka jawaban yang benar. 

A. Yusuf seharusnya menemukan cara untuk menghubungi si juru minuman raja, seperti 
mendapatkan nomor telepon atau mengirimkan sebuah catatan pakai penjaga. Dia akan 
bisa keluar lebih cepat jika dia mencoba lebih keras. 

B. Yusuf benar bersabar dan terus bekerja pada pekerjaan apa pun yang ditugaskan padanya dan menunggu, 
mengetahui bahwa suatu hari nanti Tuhan akan bekerja dan memenuhi mimpi-mimpi yang dia miliki waktu 
remaja. 
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Permainan beku – hari 4 

1. Perburuan memungut bola salju. 
Sembunyikan bola kapas di sekitar daerah. Anak-anak berlarian mengumpulkan semua 
"bola salju" (bola kapas).  
2. Estafet bola salju. 

Bariskan anak-anak dalam satu baris. Anak-anak mengisap 
sedotan untuk menahan bola kapas dan membawanya ke garis 
finish. 5-10 anak-anak bisa balapan sekaligus, dan kemudian 
para pemenang bersaing di babak terakhir. 

 

 

Kabin kerajinan – hari 4 

Bingkai foto 
Petunjuk: 

1. Berikan setiap anak busa atau bingkai kertas, dan belakang kertas untuk bingkainya. Biarkan 
anak-anak mewarnai gunung dan kepingan salju, jika seandainya mereka tidak mendapat foto 
untuk dimasukkan ke dalam bingkai. 

2. Lem belakang kertas ke bingkai pada 3 sisi, meninggalkan sisi 4 terbuka untuk menyelipkan 
gambar ke dalam bingkai. 

3. Lem kata-kata "Destinasi tanpa batas" ke bingkai foto. 
4. Lem 5 kepingan salju ke bingkai foto. 
5. Pada bagian belakang, lem pita keriting untuk menggantung bingkainya. Taruh kerajinan di luar supaya kering. 

kelas Ski – hari 4 

Halaman kegiatan murid 
Bagikan halaman kegiatan. Kerjakan teka-tekinya. Lipat kertas membentuk gelang, jaga supaya ayat 
memorinya terlihat. Rekatkan ke pergelangan tangan setiap anak seperti yang ditunjukkan. Sekarang 
mereka dapat membawa pulang pelajaran mereka! 
Jawaban  

 

Dengan seorang teman, mainkan untuk menyelesaikan kotak terbanyak. 
Bergantian menggambar garis di antara titik-titik. Ketika Anda menyelesaikan 
sebuah persegi, tulis inisial nama Anda di dalamnya, kemudian ambil giliran 
ekstra. Ketika semua kotak telah digambar dan penuh, anak dengan kotak 
terbanyaklah yang menang. 
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hari 5: BERterima kasih KEpada tuhan  
Tema – hari 5 
Puncak / Mimpi Yusuf terpenuhi / Kejadian 41: 14-40, 41:53-57, 42: 1-6 
Ayat alkitab – hari 5 
"Aku mau menyanyikan syukur kepada-Mu dalam jemaah yang besar, di tengah-tengah rakyat yang banyak aku mau 
memuji-muji Engkau." Mazmur 35:18 

Drama: Puncak – hari 5 
Hari ini rusa dan kelinci akan menaiki lereng permata ganda hitam (paling sulit) mulai dari 
puncak gunung! Kelinci sangat gembira sampai ia hampir tidak bisa sabar atau berpikir jernih 
saat rusa dan kelinci menuju ke titik awal. Kelinci dengan bersemangat menunjuk hal-hal yang 
normal seperti pohon dan awan di kejauhan dan berkata, "Wow! Lihat itu!" Rusa merespon 
dengan, "Itu hanya sebatang pohon," "Itu hanya seekor burung", atau "Itu adalah kakimu," dll. 
Kelinci terus pergi ke arah yang salah dan rusa harus memanggilnya untuk pergi menuju 
lereng. Ketika mereka mencapai bagian atas lereng, mereka sangat tinggi dan mereka dapat 
melihat sekeliling dan sampai ke bawah gunung. Sekarang kelinci menjadi ketakutan dan 
mulai gemetar sampai lututnya sama-sama gemeletuk. Dia mengenali tebing, pohon, dan 
belokan rumit menuju ke bawah. Kelinci tidak yakin kalau dia siap, atau bahkan ingin naik ke puncak lagi. "Ibu!" dia 
menangis. Rusa mengingatkan padanya bahwa dia telah memimpikan ini untuk waktu yang sangat lama. Kelinci berkata, 
"Tapi kelihatannya sangat sulit!" Rusa terkekeh dan berkata, "Percayalah dan lakukan apa yang kukatakan, dan kamu 
akan menaiki puncak." Dia mengingatkan kelinci semua lereng yang telah mereka naiki, bagaimana setiap lereng makin 
sulit, dan bahwa mereka sudah berski di dekat tebing, melalui hutan, di sekitar sudut-sudut rumit dan melompat, dan 
bahwa kelinci sudah siap untuk setiap bagian lereng di depan mereka. Dia hanya perlu mengawasi dengan hati-hati saat 
mereka berski menuruni lereng dan melakukan apa yang telah rusa latih. Rusa akan berski dengan dia sepanjang jalan 
turun dan akan mengingatkan kelinci apa yang harus dilakukan setiap kali dia memerlukannya. "Siap?" tanya rusa. "Aku-
aku tidak yakin... Waduh!" kata kelinci. Ketika mereka mulai menuruni lereng, mereka sama-sama berteriak, "Ayo 
majuuuuuu!" 

Pelajaran utama: BERterima kasih KEPADA tuhan – hari 5 
Selamat datang di hari terakhir VBS "destinasi tanpa batas"! 
Kita telah berbicara tentang bagaimana Tuhan memiliki rencana yang besar bagi kehidupan kita. Memang sangat 
mengasyikkan untuk mendapatkan visi atau mimpi dari Tuhan, dan mengetahui bahwa suatu hari nanti akan terjadi. 
Namun, masalahnya adalah kita biasanya ingin segera terjadi. Kita mulai mencari berkat Tuhan hanya satu minggu 
setelah menerima panggilan dari Tuhan. Kemudian kita bertanya-tanya kapan Tuhan akan melakukannya, dan mulai 
tidak sabar! 
Kita telah berbicara dengan Yusuf di sepanjang VBS ini, dan kita tahu bahwa mimpinya tidak segera terpenuhi. Faktanya, 
sejak dia menerima mimpi dari Tuhan, kita masih belum mendengar apa-apa selain kesulitan dan penderitaan! Kalian 
pikir berapa tahun yang dia derita sejak mimpinya? Anak-anak, mungkin kalian harus tanya Yusuf ketika kalian melihat 
dia hari ini! Dimana berkat dan kepemimpinan yang telah Tuhan janjikan padanya? 
Sama seperti Yusuf, Tuhan memiliki beberapa rencana yang sangat spesial bagi hidup kita juga. 
Ketika kita memberikan hati dan hidup kita pada-Nya, Tuhan akan mengambilnya dan melakukan sesuatu yang 
mengagumkan. Namun, perlu bertahun-tahun bagi Tuhan untuk melakukan pekerjaan-Nya terhadap kita. Ya, tidak 
berminggu-minggu, tapi bertahun-tahun. 
Tuhan lebih peduli tentang jadi apa diri kita di dalam daripada diri kita di luar. Tuhan ingin melatih kita untuk banyak hal 
ke depan. Dia ingin menggunakan kita untuk memberkati orang lain, jika kalian bersedia. 
Namun, jalan menuju ke Kerajaan Tuhan akan selalu MENURUN. 
Kita mendaki, bekerja dan berkeringat, dan butuh bertahun-tahun untuk mencapai puncak yang telah Tuhan siapkan 
untuk kita. 
Kemudian suatu hari ajaib, kita sampai di puncak pendakian! 
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Apa yang akan kita lakukan ketika kita sampai di sana? Mari kita berterima kasih kepada Tuhan telah membawa kita 
sejauh ini, dan kemudian melihat di sekitar keindahan puncak. Pemandangannya akan menakjubkan, dan udaranya 
segar. Luangkan waktu untuk berterima kasih kepada Tuhan. 
Namun, selagi kita melihat-lihat, akan ada kejutan. Kalian tidak akan percaya ini, tapi dari puncak, kita akan melihat 
gunung lain yang tersedia bagi kita! Itu benar. Dari puncak gunung yang satu, kita akan dapat melihat barak pangkalan 
gunung lain! 
Inilah yang membuat destinasi Tuhan tanpa batas! Jika kita bersedia, Dia akan terus menarik kita, menarik kita maju, 
sambil kita belajar dan berkembang. Sepanjang waktu, perkembangan dan pencapaian kita akan meningkat sehingga 
kita bisa memberkati orang lain. 
Marilah kita tidak menyerah dan terus mendaki, mengikuti Tuhan ke rencana tak 
terbatas yang telah Dia siapkan bagi kehidupan kita. Luangkan waktu untuk 
berterima kasih pada-Nya atas puncaknya. Kemudian ketika Dia menunjukkan satu 
lagi gunung untuk dipanjat, jangan lupa bahwa jalan ke atas akan selalu menurun!  

Restoran puncak – hari 5 
Kita mencapai puncak hari ini. 

Mari kita membuat pegunungan untuk mengingatkan kita semua apa yang telah kita pelajari sepanjang jalan. 

Persediaan: 
• Semangka dipotong membentuk puncak gunung 
• Sekaleng krim kocok 
Petunjuk: 

Semprot "salju" krim kocok ke "puncak gunung" semangka. 

Ide alternatif 
Persediaan: 

• Roti atau tortilla, dipotong membentuk puncak gunung 
• Taburan seperti olesan keju nacho, salsa, kacang, alpukat, atau krim asam untuk salju atau awan 

di atas puncak gunung 
Petunjuk: 

Gunakan imajinasi Anda untuk membangun pegunungan siap untuk ngemil, gunakan setiap taburan yang 
dinikmati murid-murid Anda dan yang mudah tersedia di wilayah Anda. 

alkitab GUNUNG – hari 5 
Mimpi Yusuf terpenuhi (Kejadian 41: 14-40, 41:53-57, 42: 1-6) 

Yusuf 
Salam anak-anak! 

Senang bisa kembali bersama kalian pada hari terakhir VBS kalian. Apakah kalian 
bersenang-senang? Aku senang! 

Sejak Tuhan memberiku mimpi-mimpi tentang bintang-bintang dan gandum sujud menyembah kepadaku, aku tidak 
mengalami apa-apa selain kesusahan dan penderitaan. Bahkan ketika aku mencoba untuk setia kepada Tuhan dan 
kepada tuan-tuanku, kesulitan baru akan muncul. Aku bertanya-tanya, "Mengapa dari awal Tuhan memberikan aku 
mimpi-mimpi itu? Mengapa Tuhan memberiku mimpi besar tentang berkat masa depan bagiku ketika aku masih berusia 
17 tahun, tapi kemudian menunggu bertahun-tahun untuk memenuhinya?" 

Kemudian suatu hari, ketika aku berusia 30 tahun, akhirnya terjadi! Berkat akhirnya datang kepadaku! 
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Bisakah kalian bayangkan berapa tahun aku menurun dan bukannya mendaki ke atas? Aku masih berumur 17 tahun 
ketika Tuhan memberiku mimpi tersebut, dan 30 tahun ketika mimpi-mimpi itu tergenapi. (13 tahun) 

Kemudian pada suatu siang yang hangat, aku di penjara dan bertanggung jawab atas banyak hal, tetapi tidak 
diperbolehkan untuk pergi; ketika tiba-tiba seseorang datang meminta aku! 

Firaun telah menerima beberapa mimpi dari Tuhan, dan tidak ada yang bisa menjelaskannya kepada dia. Dalam 
mimpinya, ada 7 ekor sapi kurus dan 7 ekor sapi berlemak, serta 7 bulir gandum yang bagus dan 7 yang tidak berharga. 
Si juru minum ingat aku, dan menyebutkan aku kepada Firaun. Dia membawaku keluar dari penjara, dan aku 
dipersembahkan padanya setelah aku dimandikan dan diganti baju. Tuhan memberiku makna dari mimpi-mimpinya dan 
aku memberitahu ke Firaun bahwa akan ada 7 tahun kelimpahan di Mesir, diikuti oleh 7 tahun musim paceklik. Anak-
anak, kalian tidak akan percaya apa yang terjadi! Firaun memberikanku posisi! 

Penderitaanku berakhir. 

Tidak lama kemudian aku punya istri yang cantik, sebuah rumah yang sangat bagus, dan bertanggung jawab atas seluruh 
Mesir. Aku tidak pernah membayangkan berkat ini dalam hidupku. Aku menghabiskan 7 tahun mengumpulkan gandum 
dan menyimpannya untuk nanti. Kemudian musim panceklik menyerang, dan itu sangat sulit bagi banyak negara. Orang-
orang bepergian kemana-mana untuk mencari makanan, dan hanya kami yang menyediakan gandum. 

Kalian tidak akan percaya ini, tapi saudara-saudaraku sendiri mengelana bermil-mil untuk datang ke Mesir demi 
makanan. Hari yang ditakdirkan tiba, dan mereka sujud menyembah di hadapan aku. Aku adalah pemimpin yang paling 
penting di seluruh Mesir, hanya kedua dari Firaun, dan disinilah saudara-saudaraku, berlutut di hadapanku! 

Mimpi-mimpiku akhirnya tergenapi, dan hanya butuh 20 tahun! Selama 13 tahun berasa seolah-olah aku berjalan 
mundur itu sangat sulit. 

Aku berterima kasih kepada Tuhan karena telah menggunakan aku untuk menyelamatkan semua nyawa itu selama 
musim panceklik, dan aku berterima kasih kepada Tuhan karena telah membawaku kembali bersama dengan 
keluargaku. 

Guru 
Anak-anak, tolong beri tepuk tangan hangat kepada Yusuf, atas kesediaannya untuk mampir ke VBS kita minggu ini, dan 
telah berbagi dari hatinya. 
Kalian dan aku memiliki mimpi besar, sama seperti Yusuf. Namun, kita tidak pernah menyangka mereka akan butuh 20 
tahun untuk terpenuhi! Kita dapat memercayai Tuhan, dan tahu bahwa suatu hari Dia akan memenuhi impian kita, dan 
mungkin bahkan memberi kita lebih banyak. Inilah yang membuat destinasi Tuhan tanpa batas! Jika kita bersedia, Dia 
akan terus menarik kita, menarik kita maju, sambil kita belajar dan berkembang. Sepanjang waktu, prestasi kita akan 
memberkati orang lain, sama seperti mimpi Yusuf menjaga seluruh negeri dari tak memiliki makanan. 
Terima kasih Yusuf karena telah mengunjungi kita minggu ini! 
Aktivitas 
Dalam kegiatan hari ini para siswa akan membuat bendera kecil seru untuk 
ditempatkan di puncak gunung. Persiapkan sebuah poster gunung, dengan 
banyak ruang di puncaknya. Mintalah para murid untuk membuat bendera 
segitiga kecil. Tidak perlu ada pos jaga di benderanya, karena mereka akan 
menempel benderanya pada kertas. Para murid dapat mengucapkan doa 
syukur, atau berteriak "Terima kasih Tuhan!" saat mereka menempatkan bendera mereka di puncak. 
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Pemungutan suara 
Kumpulkan para murid di sekitar grafik pemungutan suara dan perkenalkan pertanyaan dan 
pilihan-pilihan. Masing-masing anak akan menandai grafik di bagian kelompok usia mereka, 
memilih pendapat mereka. Anda juga dapat menggunakan stiker untuk pemungutan suara. 
Cobalah untuk tidak menunjukkan kepada mereka jawaban yang benar. 

A. Yusuf seharusnya memaksa saudara-saudaranya menyesali tindakan mereka di masa lalu 
dan tunduk padanya seperti dalam mimpinya. Dia punya kesempatan untuk membalas 
mereka dan dia seharusnya mengambil kesempatan itu untuk melihat apakah mereka suka 
diperlakukan begitu. 

B. Yusuf melakukan hal yang benar memberitahu Firaun arti dari mimpinya, mempersiapkan bangsa itu dari musim 
kemarau mendatang, dan membolehkan orang-orang asing untuk membeli gandum darinya, menyelamatkan 
mereka dari kelaparan. 

Permainan beku – hari 5 

Hari Karnaval 
Suruh murid-murid pergi berkeliling memainkan permainan-permainan di lima pangkalan yang berbeda ini. Jadikan 
permainan ini ekstra seru dengan membikin stan yang "menjual" tiket untuk bermain dalam permainan. 

 

• Lempar cincin ke tanduk rusa. 
• Lempar "bola salju" ke dalam lubang di perut kelinci. (Bikin beberapa lubang, semakin kecil lubangnya, semakin 

besar poinnya.) 
• Memancing es di ember-ember putih dengan tongkat pancing magnet dan potongan kertas ikan. (Periksa untuk 

memastikan magnetnya akan mengambil ikan.) 
• Bowling dengan "bola salju" untuk menjatuhkan botol-botol coca cola kosong. Hias terlebih dahulu botol coca 

cola kosong atau cangkir kopi kosong. Gumpalkan bola kertas yang digunakan untuk menjatuhkan mereka. Tes 
terlebih dahulu untuk memastikan bola salju Anda cukup berat untuk menjatuhkan botol-botol. 

• Pangkalan menebak. Murid-murid menebak berapa banyak bola permen karet (atau permen lainnya) yang 
berada dalam botol. 

 

Kabin kerajinan – hari 5 

Pemandangan gunung bersalju 
 Petunjuk: 

1. Berikan setiap anak dasar dari pemandangan. Warnai pemandangan. Anak-anak dapat 
menggambar beberapa pohon, pegunungan, awan, dan orang-orang di pemandangan 
yang akan diwarna jika mereka menginginkannya. 

2. Berikan setiap anak 4 awan, 1 pohon besar dan 2 pohon kecil. 
3. Sebelum menempel awan dan pohon ke pemandangan, lipat mereka di tengah secara 

vertikal. Lem potongan ke pemandangan dari lipatan, dan sesuaikan mereka jika perlu untuk memberi mereka 
tampilan 3D. 
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Kelas Ski – hari 5 

Halaman kegiatan murid 
Bagikan halaman kegiatan. Kerjakan teka-tekinya. Lipat kertas membentuk gelang, jaga supaya ayat 
memorinya terlihat. Rekatkan ke pergelangan tangan setiap anak seperti yang ditunjukkan. Sekarang 
mereka dapat membawa pulang pelajaran mereka! 
Jawaban  

 

Suruh murid-murid Anda bergiliran dengan seorang teman, 
mengisi daftar kata-kata tanpa membaca ceritanya. 
Kemudian mereka menulis kata-kata dalam cerita di 
bawah, di kotak biru. Bacakan ceritanya keras-keras. Kata-
katanya tidak perlu cocok dengan ceritanya, dan semakin 
mereka tidak cocok, kegiatan ini akan semakin lucu. 

[Petunjuk untuk murid] 

• Kata benda (noun): sebuah kata yang menamai orang, tempat, hewan, atau benda. Jamak berarti lebih dari 1. 
• Kata sifat (adjective): kata yang menjelaskan kata benda, seperti hebat, besar dan konyol. 
• Kata kerja (verb): kata yang menunjukkan tindakan, seperti bernyanyi, makan, atau berlari. 

 

 

Unduh GRATIS seluruh program secara online dan buat guru Anda bersemangat 
mengenai VBS ini! Cari semua material ini di situs kami "Destination Tanpa Batas": 
www.ChildrenAreImportant.com/destination/resources.php 

Kami berada di Meksiko:    52-592-924-9041 

info@ChildrenAreImportant.com 
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Terima kasih telah menggunakan program kami! Kami harap ini adalah berkat bagi 
kementerian Anda. 

Temukan lebih banyak material di situs kami: www.ChildrenAreImportant.com 


