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BUKU GURU
untuk segala usia (4-15 tahun)
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Kepada para guru,
Kami berdoa semoga Tuhan memberkati kalian 
masing-masing saat Anda melayani-Nya dan 
meladeni anak-anak di seluruh dunia.
Anda membuat perbedaan, dan mengubah 
kehidupan untuk selamanya!
Kami memiliki sebuah kejutan untuk Anda. Anda 
mungkin berpikir bahwa Anda mendaft ar untuk 
menjadi guru sekolah Minggu, tetapi deskripsi 
pekerjaan Anda kini telah berubah menjadi 
PELATIH! Benar, tahun ini kita akan mempelajari Alkitab dengan tema bertinju dan kami 
berharap untuk bersenang-senang dengan olahraga. Guru-guru yang terkasih, mulailah sekarang! 
Jadilah seorang pelatih sebagai ganti guru, dan ini akan membantu menginspirasi Anda untuk 
peduli dengan dalam terhadap masing-masing murid di kelas Anda, dan kemajuan mereka saat 
mereka berusaha menjadi seorang juara. Kita akan mempelajari buah Roh. Namun, kita tidak 
hanya melihat pada buah, tetapi juga pada banyak dosa dari diri daging kita yang menentang buah 
Roh. Tujuan Anda adalah membantu murid-murid Anda menjadi juara. Untuk melakukan hal 
ini, mereka tidak hanya perlu mengingat ayat-ayat dan mempelajari cerita-cerita Alkitab, tetapi 
mereka juga perlu menempatkan buah Roh ke dalam tindakan di kehidupan sehari-hari mereka. 
Ini tantangan yang jauh lebih sulit untuk Anda sebagai para pelatih.
Menggunakan tema bertinju, saat murid-murid Anda berada di kelas sekolah Minggu Anda, mari 
kita bayangkan bahwa mereka sedang dalam latihan. Mereka berolahraga, dan mempelajari lebih 
banyak tentang Tuhan dan bagaimana melawan dosa. Gereja Anda dengan demikian, adalah pusat 
pelatihannya. Saat murid-murid Anda berada di dunia luar, mereka sebenarnya berada “Di dalam 
ring!” Ini adalah dimana mereka akan benar-benar melawan keinginan berdosa mereka. Rumah 
dan sekolah mereka, maka dari itu, adalah kompetisi dan pertandingan tinju yang sesungguhnya. 
Ini karena di gereja, kita semua pintar berpura-pura dan memberikan jawaban yang tepat. Tolong 
jangan biarkan siapapun berpikir bahwa ia telah memenangkan pertandingan karena ingatannya 
atau pembelajarannya di gereja. Itu adalah latihan. Pertandingan sesungguhnya adalah dalam 
kehidupan mereka. Mereka dapat memenangkan pertandingan jika mereka mempraktikkan 
pelajarannya sepanjang minggu. Pekerjaan terakhir Anda sebagai pelatih mereka adalah 
menghadiahi dan mendorong mereka saat mereka berhasil. Siapkan beberapa penghargaan untuk 
bisa diberikan. Berikan mereka pelukan atau teriakan dorongan khusus untuk setiap “pukulan,” 
ronde, atau pertandingan yang dimenangkan. Perilaku yang Anda hadiahi akan menjadi perilaku 
yang Anda terima saat murid-murid Anda berusaha untuk menyenangkan Anda, pelatih mereka. 
Kami harap Anda bisa memiliki waktu yang menyenangkan sebagai pelatih, mendekorasi kelas 
Anda sebagai pusat pelatihan olahraga, dan bersenang-senang di upacara penghargaan. Berhasil 
dalam hidup buah Roh akan datang, seperti dalam olahraga, bagi mereka yang bersedia untuk 
bekerja lebih keras dari orang lain. Anda DAPAT menginspirasi murid-murid Anda untuk bekerja 
keras dan menjadi juara. Cukup percayalah kepada mereka saat orang lain tidak, dan saksikan 

Tuhan membuat keajaiban di kehidupan mereka! Semoga Tuhan Allah kita 
menginspirasi Anda, saat Anda mengambil tantangan melatih murid-murid 
Anda dalam buah Roh. Kami berdoa Anda memutuskan semua batasan yang 
diberikan pada guru sekolah Minggu, dan menjadi pelatih sesungguhnya 
dalam kehidupan murid-murid Anda.
Dalam Kristus, Suster Kristina
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Unit 2: Kesabaran
Kebaikan
Kebajikan

Unit 3: Kesetiaan
Kelemahlembutan
Penguasaan Diri

Materi "Juara” ini ditulis oleh kementerian “Anak-anak itu Penting” 
dan kami memiliki semua hak ciptanya. Materi kami bebas biaya 
untuk diunduh, bebas biaya untuk digunakan, bebas biaya untuk 
dicetak, bebas biaya untuk didistribusikan ke gereja-gereja dan 
kementerian lainnya tanpa obligasi.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kami: 
info@ChildrenAreImportant.com atau 01-52-592-924-9041

Semua Kitab Injil diambil dari Versi Internasional Baru (NIV). 
Terima kasih kepada seluruh tim! 

Editor: Kristina Krauss
Tim Kreatif: Dwight Krauss, Flor Boldo, Jennifer Sánchez 
Nieto, Julio Sánchez Nieto, Mike Kangas, Monserrat Duran 
Díaz, Rubén Darío, Suki Kangas, and Vickie Kangas.
Translation Team: Ali Atuha, Aline Xavier, Annupama 
Wankhede, Aroma Publications, Blessie Jetender, Blessy 
Jacob, Carla Mayumi, David Raju, Ephraim Njuguna Mirobi, 
Finny Jacob, Jacob Kuruvilla, Jetender Singh, Marcos 
Rocha, Mathew Das, Nassim Bougtaia, Paul Mwangi, Paul 
Septan, Rubina Rai, Sabrina Benny John, and Workogram 
(Helen).
Dicetak di Meksiko.

www.ChildrenAreImportant.com
Anak-anak itu pentingAnak-anak itu penting
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Kasih Sayang -vs- Keegoisan
Cerita Alkitab: Yesus wafat di Salib
Matius 27:27-56

AYAT Memori:
"Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu 

bahwa Ia telah menyerahkan nyawa-Nya 
untuk kita; jadi kitapun wajib menyerahkan 

nyawa kita untuk saudara-saudara kita."
1 Yohanes 3:16

Kasih Sayang -vs- Perilaku Suka Menghakimi 
Cerita Alkitab: Setitik debu dan 
papan
Matius 7:1-5

"Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. 
Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk 

menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu 
pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu." 

Matius 7:1-2

AYAT Memori:

AYAT Memori:Kasih Sayang -vs- Kebencian
Cerita Alkitab: Yudas mengkhianati 
Yesus
Matius 26:14-16

"Jikalau seorang berkata: "Aku mengasihi Allah," dan 
ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, 

karena barangsiapa tidak mengasihi saudaranya yang 
dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah, yang tidak 

dilihatnya." 1 Yohanes 4:20

Kasih Sayang -vs- Pembenaran Diri
Cerita Alkitab: Perumpaan Orang-orang 
Samaria yang Baik          
Lukas 10:25-37

"Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap 
hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan 

segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal 
budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti 

dirimu sendiri." Lukas 10:27

AYAT Memori:

Kasih Sayang -vs- Kesombongan Spiritual
Cerita Alkitab: Daud 
terpilih sebagai raja
1 Samuel 16:1-13

"Kasih itu sabar; kasih itu murah hati; ia tidak cemburu. Ia tidak 
memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak 

sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah 
dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena 

ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, 
percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung 

segala sesuatu." 1 Korintus 13:4-7

1
2
3
4
5

AYAT Memori:

"Tetapi buah Roh ialah: KASIH SAYANG, SUKACITA, KEDAMAIAN, 
kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan, penguasaan 
diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu." Galatia 5:22-23

Unit 1: buah Roh
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Suka Cita -vs- Kecemburuan
Cerita Alkitab: Pemimpin religius iri
Tindakan 5:12-33

"Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab, 
jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan 

bukankah hal itu menunjukkan, bahwa kamu 
manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara 

manusiawi?" 1 Korintus 3:3

AYAT Memori:

4

Suka Cita -vs- ketamakan
Cerita Alkitab: Pria muda yang kaya
Matius 19:16-30

"Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap 
segala ketamakan, sebab walaupun seorang 

berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah 
tergantung dari pada kekayaannya itu."  Lukas 12:15

AYAT Memori:

AYAT Memori:

AYAT Memori:

AYAT Memori:

AYAT Memori:

AYAT Memori:

AYAT Memori:

Suka Cita -vs- MENGASIHANI DIRI SENDIRI
Cerita Alkitab: Yunus dan cacing
Yunus 4:1-10

"Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, mengerjakan 
bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh 

lebih besar dari pada penderitaan kami. Sebab kami tidak 
memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, 

karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak 
kelihatan adalah kekal." 2 Korintus 4:17-18

Suka Cita -vs- Rasa Tak Bersyukur
Cerita Alkitab: Yesus Menyembuhkan 10 
orang lepra 
Lukas 17:11-19

"Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan 
nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya 

dengan puji-pujian, bersyukurlah kepada-Nya 
dan pujilah nama-Nya!" Mazmur 100:4

Kedamaian -vs- kekhawatiran
Cerita Alkitab: Elia diberi makan oleh 
gagak
1 Raja-raja 17:1-6

"Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah 
dan kebenarannya, maka semuanya itu 

akan ditambahkan kepadamu." 
Matius 6:33

Kedamaian -vs- ketakutan
Cerita Alkitab: Petrus 
berjalan di air
Matius 14:22-33

"Karena kamu kurang percaya. Sebab Aku berkata kepadamu: 
Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji 

sesawi saja kamu dapat berkata kepada gunung ini: Pindah 
dari tempat ini ke sana, --maka gunung ini akan pindah, dan 

takkan ada yang mustahil bagimu."   Matius 17:20-21

Kedamaian -vs- perselisihan
Cerita Alkitab: Memberikan pipi satunya 
Matius 5:38-42

"Sedapat-dapatnya, kalau hal itu 
bergantung padamu, hiduplah dalam 

perdamaian dengan semua orang!"  
Roma 12:18

Kedamaian -vs- kepercayaan pada diri sendiri
Cerita Alkitab: Yesus 
memberikan makan 5000 
orang
Lukas 9:10-17

"Tetapi jawab Tuhan kepadaku, Cukuplah kasih 
karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah 

kuasa-Ku menjadi sempurna." Sebab itu terlebih suka aku 
bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun 

menaungi aku." 2 Korintus 12:9
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Musik Pelajaran utama
Awali kelas Anda menyanyikan lagu-lagu baru dan ajak 
semua orang bergerak dengan aksi. Unduh lagu dari 
situs web kami, dan pelajari aksi atau koreografi  yang 
ditunjukkan di video.

Setelah Anda mengenalkan pelajaran, pindahlah ke cerita 
Alkitab. Mohon cari referensi Alkitab untuk menemukan 
cerita Alkitab yang lengkap, karena tidak dicetak penuh 
dalam manual ini. Setelah mempelajari cerita Alkitab, 
pastikan untuk mengover pelajaran utama dengan aplikasi 
pada kehidupan. Pada akhir pelajaran, baca ayat memori 
dan berdoa dengan murid-murid Anda.

Drama

Tugas pekerjaan rumah (Di dalam Ring)

Buku muridUntuk drama menyenangkan setiap minggu, ajak dua 
aktor menjadi dua kepribadian yang Anda gunakan setiap 
minggu: Willie yang Bijaksana dan Fred yang Bodoh. (Anda 
dapat mengganti nama mereka.) Pratinjau pelajarannya, 
dan perluas ide drama agar sesuai dengan aplikasi pelajaran 
dan membuka mata anak-anak untuk melihat diri mereka 
dalam cerita Alkitab. Menggunakan dua aktor yang sama 
setiap minggu akan menjadikan dramanya berhubungan 
lebih baik dengan kehidupan, dan membuat tahun menjadi 
lebih menyenangkan karena mereka dapat mengenai Willie 
yang Bijaksana dan Fred yang Bodoh. Buat kostum untuk 
mereka yang dapat dengan mudah ditinggalkan di gereja 
dan dipakai dengan cepat. (Hanya topi dan kacamata 
contohnya.)

Diskusikan tugas pekerjaan rumah minggu lalu, dan berikan murid-murid Anda tugas minggu berikutnya. Ada di buku 
murid dan di kartu pertandingan. Ingatkan para murid Anda bahwa hanya mereka yang mengerjakan tugas yang dapat 
menjadi juara. Tidak ada dari kita yang akan menjadi juara dengan menghadiri gereja atau mengingat Alkitab, tetapi 
MELAKUKANNYA! Kami menyarankan Anda membuat grup kecil dengan pelatih untuk membantu murid-murid 
melacak tugasnya. (Lihat lebih banyak di bagian grup kecil.) Mengerjakan tugas pekerjaan rumah sekali seminggu 
tentunya tidak akan “mengalahkan” dosa, seperti satu pukulan tidak akan mengalahkan lawan dalam tinju. Menggunakan 
analogi ini membantu untuk menunjukkan para murid bahwa jika mereka ingin menjadi juara, mereka perlu “meninju 

lebih banyak” sepanjang minggu. Ajak pelatih-pelatih Anda mencatat berapa banyak “pukulan” yang para murid raih 
sepanjang minggu dan dorong kompetisi. Setiap “pukulan” adalah contoh dimana mereka mengerjakan tugas 

pada minggu itu. Untuk membuat pukulan menjadi lebih menyenangkan, gunakan empat jenis pukulan 
berbeda ini: jab, hook, cross dan uppercut.

Bagikan buku murid atau fotokopi setiap halaman 
pelajaran. Bantu para murid yang kesulitan dengan 
teka-teki, karena buku sekolah Minggu tidak harus menjadi 
sulit, tetapi menyenangkan. Anda juga dapat mengajak 
murid-murid mengelem benda-benda di halaman 
mereka. Bagi para murid yang lebih muda, objek dapat 
mendekorasi halaman mewarnai mereka, seperti beras, 
bola kapas, mi, atau cat. Bagi para murid yang lebih tua, 
buku mereka dapat menjadi seperti buku harian, mengelem 
tiket angkutan umum, uang receh, benang saku atau objek 
lainnya yang mengingatkan mereka pada tugas pekerjaan 
rumah mereka.

CARA MENGGUNAKAN MATERI INI
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Permainan Ayat Memori

Pertanyaan dan Jawaban 
(untuk murid lebih TUA)

Kartu PERTANDINGAN

Permainan dalam program ini semua adalah untuk 
mempelajari ayat memori minggu itu. Gunakan 
permainan yang diberikan, atau biarkan murid Anda 
memilih permainan favorit mereka untuk dimainkan 
setiap minggu. Persiapkan sebelumnya apa pun yang 
mungkin Anda butuhkan untuk permainan.

Ada tiga pertanyaan yang disediakan di setiap pelajaran 
dalam rangka untuk memprovokasi diskusi dengan 
murid-murid Anda. Mereka adalah untuk remaja (usia 
13-15), tetapi Anda dapat mencobanya dengan usia lain 
untuk melihat apakah mereka memicu perdebatan. Idenya 
adalah untuk membuat murid Anda berpikir. Supaya 
ini berhasil, sangat penting bahwa Anda tidak segera 
memberi mereka jawaban. Semakin mereka bertengkar 
tentang topik, semakin banyak mereka akan berpikir, dan 
semakin baik Anda lakukan sebagai seorang guru. Jika 
mereka masuk ke argumen verbal nyata mengenai salah 
satu topik, Anda melakukannya dengan bagus! Jika murid 
Anda menetap di salah satu sisi argumen dengan cepat, 
cobalah untuk memunculkan sisi lain dan membuat 
mereka berpikir dan berbicara.

Bagikan imbalan kehadiran, kartu dengan pertandingan 
lawan mingguan di atasnya. Dorong murid untuk hadir 
sepanjang tahun, dan mengumpulkan semua kartu! 
Kartu-kartu ini tersedia untuk diunduh dan dicetak 
dengan sangat ekonomis. Anda juga dapat menggunakan 
kartu untuk memainkan permainan memori, 
mencocokkan tugas dengan masing-masing dosa.

JADWAL

6

Di dalam Ring
Bersyukur pada Tuhan atas hadiah spiritual, 
penampilan fi sik, kepemilikan, dan keluarga 
yang kamu miliki. Minta pada Tuhan untuk 
memberikanmu kebahagiaan dan kepuasan 
atas apa yang kamu miliki. Pilih seseorang yang 
dengan siapa kamu merasa iri di masa lampau, 
dan berikan ia hadiah kecil. (Jangan ceritakan 
pada mereka kecemburuanmu di masa lampau.)

1. musik

2. Drama

5. Tugas pekerjaan rumah

3. Pelajaran utama

4. Buku murid

6. Permainan Ayat Memori

7. Pertanyaan dan Jawaban

8. KARTU KEHADIRAN

30 MENIT

30 MENIT

30 MENIT

OPSIONAL. 30 
MENIT
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Para Pelatih
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Grup kecil

Merekrut

Tanggung jawab pelatih

Buat grup kecil 3-7 anak. Setiap grup kecil butuh pelatih. Pelatih tidak perlu menghadiri kelas setiap minggu, tapi perlu 
melapor dengan murid-murid atau "atlet" setiap minggu.
Bagi kelas Anda menjadi grup kecil untuk membantu murid-murid Anda melakukan tugas sepanjang minggu. Sebagian 
besar program sekolah Minggu ada di gereja, dan tidak memerlukan pekerjaan rumah sepanjang minggu. Namun, 
murid-murid Anda tidak dapat “mengalahkan” dosa dalam hidup mereka dengan mempelajari tentangnya. Mereka harus 
benar-benar masuk “di dalam ring” dan melawan dosa sesungguhnya yang mereka hadapi sepanjang minggu. Sejujurnya, 
tanpa seseorang yang memeriksa mereka, ini hampir mustahil untuk dilakukan. Tolong jangan “memercayai kata mereka” 
dan menerima saat murid berkata mereka mengerjakan tugasnya. Jika Anda bersantai dengan program ini, Anda akan 
melatih murid-murid Anda untuk berkata bohong pada Anda. Namun, bayangkan saja bersama saya bahwa Anda dapat 
benar-benar melatih murid Anda, dan melacak mereka melakukan pekerjaan rumah, Anda akan melihat perubahan 
sesungguhnya dalam hidup mereka. Hanya dalam 1 tahun, Anda dapat mengubah hidup mereka! Murid-murid Anda tidak 
akan mengingat buh Roh, tetapi akan benar-benar belajar MENJALANINYA!

Pelatih:
• Melatih 3-5 anak.
• Bertemu dengan murid-murid selama 5 menit sebelum 
dan sesudah kelas setiap minggu untuk mendiskusikan 
tugas dan mendorong mereka menjadi juara. 
• Menelepon/mengirim SMS pada murid setiap 
minggu untuk mengingatkan mereka pada tugas. 
(Disarankan=Selasa)
• Menelepon/mengirim SMS untuk kedua kalinya 
dalam seminggu untuk mendapat laporan tugas selesai. 
(Disarankan=Jumat)
• Mencatat tugas selesai untuk anak-anak di grup kecil 
dan melaporkan pada kepala pelatih setiap minggu.

Kepala Pelatih:
• Bertemu dengan semua pelatih selama 5 menit 
sebelum keas setiap minggu untuk mendiskusikan 
tugas dan mendorong mereka untuk melatih 
murid-murid mereka dengan tepat.
• Menelepon/mengirim SMS pelatih setiap minggu 
untuk mengingatkan mereka pada tugasnya. 
(DIsarankan=Selasa)
• Menelepon/mengirim SMS untuk kedua kalinya 
dalam seminggu untuk mendapat laporan tugas selesai. 
(Disarankan=Jumat)
• Mencatat tugas selesai untuk semua murid.
• Mengadakan pertemuan inspirasional bulanan bagi 
para pelatih dan keluarga mereka. 

Mungkin kedengarannya menantang untuk merekrut lebih banyak pemimpin supaya Anda punya cukup pelatih untuk grup 
kecil. Namun, ini tidak perlu sesusah itu. Berikut adalah beberapa ide untuk menemukan para pelatih dengan MUDAH:
• Minta pelatih melayani hanya untuk 1 bulan. Setiap bulan mengover satu buah Roh. Saat meminta orang dewasa untuk 

komitmen mereka, jika Anda hanya meminta 1 bulan, lebih banyak lagi yang akan mendaft ar. Setelah bulan pertama, jika 
Anda menjadikannya mudah dan menyenangkan, mereka akan ingin mendaft ar lagi!

• Ijinkan pelatih untuk menghadiri gereja seperti biasa, tetapi tiba di gereja 10 menit lebih awal untuk 
bertemu dengan murid-muridnya. Pelatih Anda dapat menghadiri kelas sekolah Minggu Anda 

hanya sekali sebulan, dan minggu-minggu lainnya menghadiri gereja seperti biasa 
dengan orang dewasa.
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Pertemuan inspirasional

Upacara Penghargaan

Tugas utama dari kepala pelatih adalah untuk menjaga para pelatih termotivasi. Salah satu cara penting untuk melakukan 
ini adalah mengadakan pertemuan inspirasi bulanan. Anda dapat menyediakan makan, berdoa bersama, melihat data 
olahraga dan melihat bagaimana hal itu dapat diterapkan dalam kehidupan Kristen kita. Selain itu, Anda dapat memeriksa 
atlet Olimpiade atau menonton fi lm olahraga inspirasional bersama dengan popcorn atau makanan lezat lainnya. 
Diskusikan dengan pelatih Anda gagasan bahwa jika itu layak bagi para atlet untuk bekerja keras, maka bukannya lebih 
layak lagi bagi kita untuk mengusahakan pencapaian spiritual dan kekal?

Suatu bagian yang sangat penting dari menjadi seorang pelatih adalah membantu murid Anda merasa seperti pemenang. 
Ini berarti Anda harus menentukan perilaku apa yang Anda cari, dan pahala perilaku itu. Kami merekomendasikan 
menghadiahi murid ketika mereka telah melakukan pekerjaan rumah, di mana mereka mempraktikkan pelajarannya ke 
dalam tindakan selama seminggu. Kehadiran dan menghafal adalah "latihan" dan melakukan tugas selama seminggu akan 
benar-benar menjadi kompetisi. Dorong murid Anda bahwa latihan ini sangat penting jika mereka ingin menang. Namun, 
persaingan dunia nyata adalah di mana mereka benar-benar menang.

Satu ide adalah melakukan upacara penghargaan pada akhir setiap bulan, ketika Anda selesai mempelajari setiap 
buah Roh. Misalnya, KASIH SAYANG memiliki 5 minggu studi. Mereka yang melakukan tugas setidaknya 3 minggu 
bisa memenangkan medali perunggu, perak selama 4 minggu, dan medali emas untuk semua 5 minggu. Anda bisa 
menyesuaikan bagaimana murid Anda memenangkan medali setelah bulan pertama, karena beberapa desa atau daerah kota 
akan membutuhkan tugas yang lebih menantang daripada yang lain. Beberapa zona akan lebih penginjilan, dan Anda akan 
perlu tugas yang lebih mudah sehingga mereka tetap terdorong dan ingin melanjutkan kelas Anda.
Pada akhir tahun, memiliki penghargaan yang lebih besar bagi mereka yang memenangkan beberapa penghargaan 
sepanjang tahun. Ini bisa jadi trofi  atau medali yang lebih bagus. Buat penghargaannya lebih istimewa lagi dengan 
memberikan mereka kepada siswa Anda di atas panggung di depan orang dewasa di gereja!

• Kirim SMS sebagai ganti menelepon. Bantu pelatih Anda mengatur SMS otomatis untuk sepanjang 
bulan, sehingga mereka dapat dengan mudah berhubungan dengan murid-murid mereka. Jangan lupa 
bahwa sebagai ganti menelepon tradisional, Anda juga dapat menggunakan akun Facebook, Twitter, 
WhatsApp, dll.
• Buatlah tempat di gereja bagi para pelatih untuk menyimpan beberapa benda. Untuk terlihat “sporty” 
pelatih Anda dapat mengenakan topi olahraga atau membawa peluit dan botol air. Sebagai ganti harus 
mengingat setiap minggu untuk membawa benda-benda ini, ijinkan mereka untuk menyimpannya di gereja. 
Dengan begini pelatih Anda dapat mengenakan pakaian gereja biasa mereka, dan mengenakan beberapa benda 
“olahraga” untuk terlihat seperti pelatih.
• Buat pertemuan bulanan untuk pelatih ekstra inspirasional, sehingga mereka ingin terus berpartisipasi dalam 
program.
• Ijinkan grup yang lebih besar jika perlu. (Dengan bantuan pemberitahuan grup di Facebook, tidak akan sulit bagi 
seseorang untuk melatih 10 murid.)
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Cerita Alkitab: Yesus Wafat di Salib
Matius 27:27-56

Selamat datang di JUARA, sebuah program di mana kita akan belajar 
tentang "Buah Roh" dan cara melawan dosa. Supaya menjadi "juara," kita 
harus benar-benar menempatkan buah roh ke dalam tindakan di kehidupan 
sehari-hari kita. Masalahnya adalah kita semua bisa dengan mudah menghafal 
"Buah Roh," tetapi mereka jauh lebih sulit untuk dipraktikkan di dalam 
kehidupan.
Mengapa demikian? Hal ini adalah karena jasad kita yang pernah berdosa 
senantiasa melawan kita. Bulan ini kita akan berusaha untuk menunjukkan 
buah "KASIH SAYANG" dalam hidup kita. Salah satu bahaya terburuk yang 
bertentangan dengan kasih sayang adalah "KEEGOISAN." Ini dimana kita 
meletakkan kehendak kita sendiri duluan dari kehendak orang lain. Misalnya, 
saudara Anda ingin bermain di sebuah pohon dekat rumah Anda, tetapi anda 
ingin pergi ke jalan untuk bermain dengan beberapa teman. Yang mana yang 
akan Anda pilih? Jika Anda pergi bermain di jalan dengan teman-teman, 
apakah Anda akan mengajak saudara Anda? 
Tuhan telah memberi kita contoh mutakhir untuk TIDAK egois ketika Dia 
mengirimkan putra-Nya Yesus Kristus ke bumi untuk mati di kayu salib. Dia 
melakukan ini untuk menebus dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita dari 
neraka. Sekarang, Anda dan saya bisa menerima rahmat ini, dan tahu bahwa 
kita akan pergi ke surga. Apakah Anda pikir mudah bagi Yesus membiarkan 

orang meludahi wajah-Nya dan menertawakan-Nya? Tidak! Sangat sulit bagi Yesus untuk membiarkan orang-orang Farisi 
menggantungnya di kayu salib. Jika saya MENGASIHI orang lain, saya akan menempatkan mereka lebih dulu seperti contoh 
yang diberikan Yesus. Dia menempatkan kepentingan kita duluan dari diri-Nya sendiri. Namun, jika saya egois, saya akan 
melakukan apa yang terbaik untuk saya. Apakah yang akan anda pilih? 

Pelajaran UtamaDrama
Si Bijak Willie dan Si Bodoh Fred 
mulai bertengkar dengan egois tentang 
siapa yang dapat bermain dengan bola. 
Pada akhirnya mereka berbagi dan 
bermain bersama dengan bola itu.

AYAT Memori
"Demikianlah kita ketahui 
kasih Kristus, yaitu bahwa Ia 
telah menyerahkan nyawa-Nya 
untuk kita; jadi kitapun wajib 
menyerahkan nyawa kita 
untuk saudara-saudara kita."
1 Yohanes 3:16

9

Permainan AYAT memori

Bagi anak-anak menjadi dua tim. Tempatkan papan tulis kapur, papan tulis, atau selembar kertas 
besar dengan jarak dari garis awal. Berikan anak pertama dari setiap tim peralatan menulis dan pada 
teriakan “Go” suruh dia berlari ke tempat menulis dan tulis kata pertama dari ayat. Lalu suruh dia 
kembali ke timnya dan memberikan peralatan menulis ke orang kedua. Tim yang selesai menulis ayat 
dengan benar pertama yang menang.

Lari Estafet

11
Kasih Sayang -vs- Keegoisan

111
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Jawaban TEKA-TEKI

Lihat! 
Aku dapat 
melakukan 
ini hanya 

dalam 
satu kali! 

Giliranmu!

Di dalam Ring
Mainkan sebuah permainan yang disarankan oleh temanmu, 
mainkan di waktu yang mereka inginkan (jika kamu 
mendapat ijin) dan mainkan selama yang mereka inginkan. 
Jangan katakan pada mereka apa yang ingin kamu mainkan. 
Kali ini, keinginanmu tidak penting, karena kamu sedang 
menunjukkan KASIH SAYANG sesungguhnya dengan tanpa 
memikirkan dirimu sendiri.

(Untuk murid yang lebih tua)
Pertanyaan dan jawaban
1. Bagaimana saya bisa menjadi orang yang lebih rohaniah? Alkitab jelas-jelas 
menunjukkan bahwa buah Roh dalam tindakan yang akan membuat kita rohaniah, 
bukan menghafal Alkitab, menghadiri gereja, atau donasi.
2. Bagaimana Tuhan yang Maha Esa bisa menjadi teman terbaik saya? Tuhan 
sebenarnya ingin mengenali kita secara pribadi, dan berpartisipasi dalam kehidupan 
kita. Kita bisa berbicara dengan-Nya seperti kita berbicara dengan sahabat.
3. Apakah saya benar-benar harus mendahulukan kepentingan orang lain? Jika kita 
ingin menjadi juara, IYA, kita harus mendahulukan kepentingan orang lain. Selain itu, 
jika kita ingin hidup seperti Yesus, kita harus mendahulukan orang lain.

10

KEEGOISAN
RAMAH
MUSUH
SAUDARA 
SAUDARI

TINDAKAN
TERLIHAT
BUAH
KHAWATIR
BELAJAR

MENJADI
MENGINGAT
SEMANGAT
YESUS
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AYAT Memori

Cerita Alkitab: Setitik Debu dan Papan
Matius 7:1-5

Selamat datang di pelajaran kedua JUARA, di mana kita akan 
terus mencari cara untuk menunjukkan KASIH SAYANG sebagai buah 
rohaniah. Mengetahui tentang kasih sayang TIDAK akan membuat Anda 
menang pertandingan mana pun. Tapi menunjukkan kasih sayang secara 
aktif adalah yang penting. Perjuangan kita hari ini adalah melawan "sikap 
menghakimi". Ini memiliki pemikiran yang kritis dan tidak setuju terhadap 
orang lain. Sikap ini ada di mana-mana, bahkan di gereja-gereja sekalipun, 
dan adakalanya ia digalakkan! Namun, menjadi suka menghakimi adalah 
dosa. Yesus memperingatkan kita untuk TIDAK menghakimi. Yesus 
pernah menghadapi masalah ini dan membahasnya di dalam ajaran-Nya. 
Alasan kita tidak seharusnya menghakimi orang lain adalah karena kita 
semua pernah berbuat dosa. Menunjuk kesalahan orang lain sama dengan 
berkata bahwa Anda tidak punya kesalahan apa-apa. Disinilah di mana 
perbuatan menghakimi sangat salah karena siapa yang tidak punya dosa? 
Tak seorang pun dari kita! Dalam kisah Yesus, ada seorang pria dengan 
sebutir debu di matanya. Ada seseorang datang dan menawarkan untuk 
membantu mengeluarkannya. Kedengarannya bagus. Kedengarannya orang 
ini baik, membantu seseorang dalam kesusahan. Namun, Yesus berkata, 
"TIDAK, kamu munafi k!" Itu karena dia memiliki sebutir debu di matanya 

sendiri! Bukan hanya sebutir, tapi kepingan kayu yang BESAR! Sulit untuk membayangkan. Faktanya, mungkin mustahil 
untuk memiliki sepotong papan kayu di mata. Mungkin Yesus menggunakan contoh yang ekstrim untuk menyampaikan 
maksud-Nya. Kita tidak seharusnya menghakimi masalah orang lain, karena selagi kita memiliki masalah yang lebih besar 
daripada mereka. Bersikap menghakimi adalah salah satu dosa yang mungkin ada "di mata kita" sehingga mustahil bagi kita 
untuk melihatnya. Kita pikir kita sudah mengetahui semua dalam hidup, tapi kita berjalan-jalan dengan sepotong papan kayu 
besar di mata kita. Ini bukan pelajaran yang sulit untuk dimengerti, tetapi ini adalah pelajaran yang SANGAT sulit untuk 
dipraktikkan. Kita tidak akan dapat kemenangan KO atau memenangi pertandingan apa pun karena paham untuk tidak 
menghakimi orang lain. Kita akan menang saat kita MEMPRAKTIKKANNYA. Mari kita berhenti menghakimi satu sama 
lain!

Si Bodoh Fred mengejek Si Bijak Willie 
karena sedikit noda pada hidungnya. 
Sementara itu, Si Bodoh Fred pula 
memiliki wajah yang sangat kotor, tapi 
menawarkan untuk menggunakan handuk 
basah miliknya untuk membersihkan 
noda tadi dari hidung Si Bijak Willie.

"Jangan kamu menghakimi, supaya 
kamu tidak dihakimi. Karena 
dengan penghakiman yang kamu 
pakai untuk menghakimi, kamu 
akan dihakimi dan ukuran yang 
kamu pakai untuk mengukur, akan 
diukurkan kepadamu." Matius 7:1-2

Anak-anak duduk melingkari meja. Seseorang menulis kata atau frase pertama ayat (atau referensi) 
pada selembar kertas dan memberikannya ke orang berikut yang menulis kata atau frase berikutnya, 
dan begitu seterusnya hingga ayat selesai. Orang berikutnya memulai ayat lainnya, dan begitu 
seterusnya. Dengan menghitung waktu anak-anak untuk melihat apakah mereka dapat "mengalahkan" 

waktu mereka sebelumnya, Anda dapat menghidupkan aktivitas. Menghitung waktu aktivitas dapat 
membantu Anda menentukan ayat mana dan berapa banyak untuk disertakan (contoh, lihat 

berapa banyak ayat yang dapat mereka tulis dalam 10 menit).

Balapan Estafet

11

22
Pelajaran UtamaDrama

Permainan AYAT memori

Kasih Sayang -vs- Perilaku Suka Menghakimi222
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lain, sedangkan Anda tidak. Menghakimi orang lain dalam bidang kehidupan yang tidak Anda dominasi. Mencoba 
menghilangkan bintik, sementara Anda punya papan di mata anda.
3. Kapan tidak apa-apa untuk menghakimi orang lain? Tidak apa-apa untuk menghakimi orang lain SETELAH kita 
membuang papan dari mata kita sendiri, dan ketika kita menghadapi orang lain dengan kasih sayang. Tuhan tidak mau 
kita untuk hanya "mengurus urusan sendiri" tetapi untuk mengasihi dan peduli terhadap orang lain di sekeliling kita.

MEMORI
AYAT
MENGHAKIMI
LAINNYA
UKUR
MENGEJEK
MAKSUD
MASALAH
MENGAJARI
SALAH
KESALAHAN
ALASAN
YESUS
HIDUP

Terkadang 
tidak mudah 

untuk 
memaafk an. 
Tetapi aku 

sedang 
berusaha.



1. Berapa banyak kesempatan kedua yang harus saya berikan? Kita tentu harus memberikan 
lebih banyak kesempatan kepada orang lain. (Yesus memerintahkan kita untuk memaafk an 
490 kali.) Kita harus mengasihi orang lain, mementingkan mereka lebih dulu, dan 
mengampuni orang lain. Namun, kita tidak harus membolehkan orang lain untuk terus 
menyakiti kita. Kita bisa memilih untuk melepaskan diri dari kehidupan mereka.
2. Apa artinya menjadi seorang munafi k? Merasa bahwa Anda lebih baik dari orang 

Katakan pada seseorang “Kerja bagus” dan puji mereka 
untuk suatu hal baik yang kamu lihat. Bawa cermin saku 
kecil sepanjang hari. Saat kamu tergoda untuk menghakimi 
seseorang, keluarkan cermin saku dan lihat pada dirimu 
sendiri. Ingatkan dirimu bahwa kamu tidak perlu 
membantu orang lain membenahi kesalahan mereka.

12

Jawaban TEKA-TEKI

Di dalam Ring

Pertanyaan dan jawaban
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(Untuk murid yang lebih tua)
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AYAT Memori

Cerita Alkitab: Yudas Mengkhianati Yesus
Matius 26:14-16

Benci adalah kata yang kuat, suatu perasaan yang berlawanan 
dengan kasih sayang, tapi kadang-kadang itu hanya berarti tidak menyukai 
seseorang. Apakah Anda pernah bertemu orang-orang tidak Anda sukai?
Kebencian bisa juga sekedar perasaan, atau bisa juga mencakup perbuatan 
terhadap seseorang. Sebagai contoh, bisa jadi mengadu kepada guru di 
sekolah tentang seseorang yang curang. Apa motif Anda memberitahu guru? 
Apakah karena mereka di depan Anda, dan Anda ingin menjatuhkan mereka? 
Di sisi lain, mungkin Anda hanya ingin mempermalukan atau menyakiti 
mereka. Orang menginjak orang lain untuk menaikkan diri mereka sendiri. 
Sebagian besar hewan memelihara spesies mereka sendiri, tetapi manusia 
kadang-kadang tidak. Kita cemburu, atau marah, atau kadang-kadang tanpa 
alasan sama sekali, kita menyakiti orang lain. Ada kalanya seseorang menyakiti 
kita, dan bukannya memaafk an dia, malah kita menunggu kesempatan untuk 
menyakiti mereka demi membalas dendam.
Cerita Alkitab hari ini adalah tentang seorang pria yang memutuskan untuk 
membuat teman kena masalah. Yudas Iskariot adalah murid Yesus yang 
pergi ke para pemimpin gereja dan menawarkan untuk mengkhianati Yesus. 
Mungkin dia cemburu pada Yesus, atau marah pada-Nya. Kita tidak tahu 
motifnya, selain Alkitab menyebutkan bahwa dia menginginkan uang. Para 
pemimpin gereja tidak pergi ke Yudas, tetapi beliau pergi pada mereka, 
dan menanyai mereka berapa yang mereka bersedia bayar atas sebuah 
pengkhianatan. Sama seperti Yudas, uang bisa menjadi motif lain yang kita 
punya untuk membenci seseorang. Mungkin kita cuma tidak suka mereka, 
jadi kita tak peduli tentang mereka. Ketika kesempatan muncul untuk 
mendapatkan keuntungan dari seseorang, kita tidak ragu-ragu, meskipun kita 
tahu itu akan menyakiti mereka. Mengapa manusia dari setiap penjuru dunia 

seperti ini? Orang punya orang-orang yang mereka sukai dan orang-orang yang mereka tidak suka. Kita harus menduga 
dibenci, tapi kita tidak harus membenci balik. Tuhan meminta kita untuk mengasihi semua orang. Faktanya, Alkitab 
mengatakan bahwa kita tidak bisa mengasihi Tuhan jika kita tidak lebih dulu mengasihi orang lain.  
(1 Yohanes 4:19-21)

Si Bodoh Fred memiliki permen panjang 
seperti akar manis atau permen tongkat 
gula. Dia mengatakan kata-kata kebencian 
kepada permen tersebut dan kemudian 
menggigitnya untuk membuatnya 
lebih kecil. Dia merasa senang dia telah 
membuatnya lebih pendek. Si Bodoh Fred 
ingin mengecilkannya lagi agar dia akan 
merasa lebih penting, jadi dia makan 
lebih banyak lagi. Si Bijak Willie masuk ke 
dalam. Fred mendapat ide yang bagus dan 
menawarkan untuk menjual permen yang 
tersisa ke Willie untuk mendapat uang.

"Jikalau seorang berkata: 
"Aku mengasihi Allah," dan ia 
membenci saudaranya, maka 
ia adalah pendusta, karena 
barangsiapa tidak mengasihi 
saudaranya yang dilihatnya, tidak 
mungkin mengasihi Allah, yang 
tidak dilihatnya." 1 Yohanes 4:20

Tulis setiap kata dari ayat memori kamu ke sepotong kertas dan remas menjadi bola basket kecil. Bagi kelas 
Anda menjadi dua tim, dan buat cukup sehingga tiap tim memiliki “bola basket” ayat memori mereka 
sendiri. Tempatkan ring bola basket seukuran anak-anak di depan kelas. Jika Anda tidak memiliki ring 

bola basket, Anda juga dapat menggunakan keranjang sampah atau jenis keranjang lainnya. Suruh 
anak-anak bergantian melakukan “basket”. Saat mereka bermain basket, tim membuka bola basket 

untuk mengungkap kata dari ayat memori. Tim pertama yang menyelesaikan ayat memori dan 
menempatkannya di urutan yang benar menang.

Bola Basket Kertas

33
Pelajaran UtamaDrama

Permainan AYAT memori

Kasih Sayang -vs- Kebencian

333
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Lakukan suatu hal yang baik untuk seseorang yang 
tidak kamu sukai. Tahan lidahmu saat kamu melihat 
seseorang berbuat curang atau hampir mengacau. 
Jangan mengadukan mereka atau membuat mereka kena 
masalah. 

KEMARAHAN
SAUDARA
SAUDARI
SETUJU
SUKA
PENGIKAT
MALU
MENGIRA
IRI
YESUS
LUPA
PEMIMPIN
UANG

Aku terkadang sangat 
marah sama orang 
lain, aku pergi saja!

1. Apa yang terjadi jika Anda menggunakan kata "benci"? Alkitab menunjukkan kita bahwa Tuhan 
lebih peduli pada tindakan kita daripada kata-kata kita. Bumi tidak akan terbelah dan menelan 
kita. Kata-kata sangat penting, dan karena itu tidak baik untuk mengatakan kita benci pada 
seseorang. Namun benar-benar membenci seseorang adalah jauh lebih parah.
2. Apakah neraka itu nyata? Apakah manusia akan benar-benar pergi ke sana? Alkitab 
memberitahu kita bahwa neraka adalah nyata, dan akan menjadi tempat bagi jiwa pergi di mana 
akan ada api, tangisan, dan penderitaan. Ia adalah abadi, dan ia adalah tempatnya untuk orang 
yang tidak ke surga setelah mereka meninggal.
3. Apa yang menyebabkan Anda tidak mau berteman dengan seseorang? Kadang-kadang 
anak-anak bisa berperilaku tidak sopan terhadap kita, mengecualikan kita, atau menertawakan 
kita di depan orang lain. Tindakan ini membuat kita merasa tidak mau menjadi teman mereka. 
Kita harus selalu bersikap baik kepada orang lain, tapi kita tidak harus menjadi teman mereka.

14

Jawaban TEKA-TEKI

Di dalam Ring

Pertanyaan dan jawaban
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(Untuk murid yang lebih tua)
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AYAT Memori

Cerita Alkitab: Perumpaan Orang-orang Samaria yang Baik          
Lukas 10:25-37

Bulan ini kita belajar tentang kasih sayang, dan cara-cara untuk menunjukkan 
kasih sayang kepada orang lain. Ini adalah sebuah topik penting yang sering 
diajarkan Yesus. Bahkan, Yesus telah menyimpulkan seluruh hukum dalam 
ayat memori hari ini dengan mengatakan Kristen semuanya tentang mengasihi 
Tuhan dan mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri sendiri. 
Pembenaran diri berarti memikirkan alasan yang baik mengapa sesuatu itu 
saat yang tidak tepat atau ide yang buruk untuk membantu seseorang. Suatu 
hari seorang ahli Kekristenan sedang berbicara dengan Yesus tentang topik 
ini. Alkitab mengatakan bahwa orang itu ingin membenarkan dirinya sendiri, 
dan dia bertanya kepada Yesus, "Dan siapakah tetangga saya?" Yesus menjawab 
dengan menceritakan kisah seorang Samaria Yang Baik Hati.
Suatu hari seorang pria berjalan di sepanjang jalan dan dipukul oleh beberapa 
orang perampok. Seorang pria yang sangat religius melintas, mari kita katakan 
dia adalah seorang pastor Kristen. Dia tidak berhenti untuk membantu 
orang yang terluka itu. Mengapa pastor tidak berhenti untuk membantu? 
Mungkin dia sedang dalam perjalanan ke sebuah musyawarah di mana dia 
akan berbicara, dan dia tidak punya waktu untuk berhenti. Mungkin dia 
tidak punya uang lebih untuk dibagi, dan dia tahu jika dia berhenti, dia harus 
mempergunakan uangnya untuk membantu orang itu. Mungkin ayahnya 
menunggunya di rumah, dan dia tidak ingin dimarahi. Apa pun pembenaran 
yang ada dalam pikirannya, tindakannya tidak menunjukkan kasih sayang. 

Sekali lagi, pria lain melintas, tanpa berhenti untuk membantu. Alkitab mengatakan dia orang religius yang lain. Mari kita 
katakan dia adalah seorang pendeta Hindu. Dia juga lewat tanpa membantu. Sekarang kita punya dua orang religius yang 
tidak berhenti untuk membantu. Sebenarnya kita semua melakukan hal seperti ini. Kita semua punya pembenaran dalam 
pikiran kita mengapa kita tidak bisa berhenti untuk membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan. Kemudian dalam 
cerita Yesus, orang ketiga melintas. Orang ini dari kasta rendah. Bahkan, orang-orang Yahudi tidak seharusnya berbicara 
dengan mereka. Pria kasta rendah itu berhenti dan merawat orang itu dengan baik. Dia membawanya ke tempat yang aman, 
dan membayar tagihan dokter. Yesus kemudian bertanya pada kerumunan "Yang mana salah satu dari tiga orang itu adalah 
"tetangga" bagi pria yang jatuh ke tangan para perampok itu?" Semua orang langsung tahu bahwa jawabannya adalah pria 
kasta rendah yang benar-benar menunjukkan kasih sayang. Ini jauh lebih sulit untuk dilakukan daripada dibicarakan. Jauh 
lebih mudah bagi kita untuk mempelajari Alkitab, hadir di pertemuan ibadah dan berbicara tentang kasih sayang, daripada 
untuk benar-benar memperlakukan orang lain seperti kita akan memperlakukan diri kita sendiri. Yesus tahu bahwa 
ini akan sulit dan itulah sebabnya dia menceritakan kisah ini. Mau jadi siapakah Anda? Apakah Anda 
akan menjadi orang religius, yang selalu pergi ke gereja, tapi tidak berhenti untuk membantu orang lain? 
Di sisi lain, apakah Anda akan menjadi seperti orang Samaria yang baik tadi, yang tidak memedulikan 

kasta pria tersebut, tapi bersedia untuk berhenti dan membantu. Alasan untuk membenarkan diri 
mengapa kita tidak dapat membantu adalah TIDAK baik. Yesus ingin kita menunjukkan kasih 

sayang kita dengan perbuatan: tidak ada alasan!

Si Bijak Willie dan Si Bodoh Fred 
berpartisipasi dalam suatu acara permainan. 
Nama permainan ini adalah, "Siapakah 
tetanggaku?" Willie dan Fred sebagai 
kontestan berperan sebagai "tetangga." 
Mereka mendorong alasan mereka untuk 
lolos sebagai "tetangga" dan tepukan 
penonton memberikan suara pada siapa 
yang mereka inginkan sebagai "tetangga."

"Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan 
segenap hatimu dan dengan 
segenap jiwamu dan dengaan 
segenap kekuatanmu dan dengan 
segenap akal budimu, dan kasihilah 
sesamamu manusia seperti dirimu 
sendiri." Lukas 10:27

15

44
Pelajaran UtamaDrama

4 Kasih Sayang -vs- Pembenaran Diri44

www.ChildrenAreImportant.com – Sumber pelayanan anak-anak, Sekolah Minggu, dan Sekolah Alkitab Liburan (SAL) kurikulum untuk gereja-gereja dan para guru. Indonesian



KEJADIAN
SEMANGAT
KEKUATAN

Aku hanya amoeba kecil. 
Bukan salahku jika aku 

tidak melakukannya 
dengan benar!

HATI
KETAKUTAN
MEMAAFKAN

TETANGGA
ALKITAB
PENCURI

1. Bagaimana jika seseorang membutuhkan sesuatu dari saya? Perumpamaan ini 
menunjukkan bahwa Yesus ingin kita berhenti apa yang sedang kita lakukan dan 
membantu orang lain.
2. Apakah kiamat benar-benar akan terjadi? Alkitab mengatakan kepada kita bahwa 
suatu hari nanti Yesus akan kembali dan dunia ini seperti yang kita tahu akan 
berakhir. Kita tidak tahu kapan, tapi yang pasti bahwa suatu hari, kiamat akan terjadi.
3. Apa alasan biasa Anda untuk tidak berhenti untuk membantu? Alasan yang biasa 
kita berikan adalah uang, waktu, izin dari orang tua kita, apa yang orang lain katakan, 
atau mendapat masalah.

Tuliskan ayat memori di papan tulis. Hapus 
ayat satu kata sekali, setiap kali menanyakan 
anak-anak untuk mengatakan ayatnya.

Hapus sebuah Kata

AGAMA
PASTOR
AHLI
MEMBENARKAN
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Berhenti untuk membantu orang yang sedang 
membutuhkan minggu ini, abaikan semua alasan yang 
kamu punya untuk tidak melakukannya. Lakukan sesuatu 
yang spesial untuk seseorang yang bukan berada dalam 
tingkat sosialmu.

Jawaban TEKA-TEKI

Di dalam Ring

Permainan AYAT memori

Pertanyaan dan jawaban

A H L I G H J H K E J A D I A N R

G M E M B E N A R K A N K L I Y F

A S D F P A S T O R A L K I T A B

M P E N C U R I S E M A N G A T D

A E R T Y T E T A N G G A G H J K

M E M A A F K A N K E K U A T A N

G H J K E T A K U T A N W T Y F D

M E M B E N R K A NM NM N

I

H

A

HH

M E M A A F K A NM NM N

K E J A D I A NK NK N

T E T A N G G AT AT A

S E M A N G A TS TS T

K E T A K U T A NK NK N

K E K U A T A NK NK N

P E N C U R IP IP I

G

A

M

AAA

H L IAAAA

A L K I T A BA BA BP A S O RTP RP R
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Cerita Alkitab: Daud Terpilih sebagai Raja
1 Samuel 16:1-13

Di minggu terakhir untuk mempelajari buah Roh KASIH SAYANG ini, kita 
akan lihat berbagai bakat atau kemampuan yang mampu mencuri fokus kita 
dan menyebabkan kita memiliki kesombongan rohaniah. Kita tahu bahwa 
kasih sayang penting dalam perjalanan rohani kita, tetapi sering kita mungkin 
berpikir bahwa iman adalah lebih penting. Mungkin doa atau ibadah, 
menghadiri gereja atau berkhotbah dengan fasih lebih penting daripada 
kasih sayang. Bagaimana menurut Anda tentang sifat suka memberi? Apakah 
lebih penting daripada kasih sayang? Sebenarnya, semua hal rohaniah ini 
baik, tetapi mereka tidak sepenting KASIH SAYANG. 1 Korintus bab 13 
menyebutkan hal-hal rohaniah ini: berbicara dengan fasih, meramal, beriman, 
memberi, dan pengorbanan, tetapi juga mengatakan semuanya itu tidak bisa 
dibandingkan kasih sayang. KASIH SAYANG lebih penting!. Kita sering 
kagum dengan bakat dan kemampuan. Namun, sebenarnya, jika seseorang 
memiliki suara seperti bidadari, tetapi tidak menunjukkan kasih sayang 
dalam kehidupan sehari-hari mereka, bagi Tuhan suara mereka seperti tanda 
berdentang. Tidak ada keindahan dalam kemampuan atau praktik rohaniah 
lainnya jika mereka tidak dilakukan dengan kasih sayang. Dalam kisah 
Alkitab hari ini, Tuhan mengutus nabi Samuel ke Betlehem untuk memilih 
raja baru. Ketika dia tiba, seluruh kota gemetar ketakutan akan orang besar di 
sisi Tuhan ini. Dia berdoa untuk penduduk, dan memilih keluarga Isai. Ketika 
keluarga Isai tiba, dia melihat anak sulung Eliab dan berpikir, "Ini pasti raja 
baru pilihan Tuhan!" Namun, Tuhan berkata TIDAK! "Janganlah pandang 

parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab Aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah; manusia 
melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." 1 Samuel 16: 7 Kesombongan adalah kebanggaan pada penampilan 
luar seseorang, bahkan melihat rohaniah di luar, daripada memberikan perhatian ke hati Anda. Samuel terus melihat ke semua 
putra sampai mereka akhirnya membawa putra bungsu yang telah mengurus domba di ladang. Daud adalah yang termuda dan 
paling tidak diharapkan di antara mereka untuk menjadi raja berikutnya. Namun, dialah yang Tuhan pilih. Cinta kita terhadap 
bakat dan kemampuan bisa mengalihkan perhatian kita dari apa yang benar-benar Tuhan inginkan. Kita bisa menghabiskan 
waktu berdoa dan bernyanyi, beribadah dan memberi, tetapi jika sementara itu kita tidak menunjukkan kasih sayang, Tuhan 
tidak akan senang. Kita bisa berakhir dengan kesombongan rohaniah. Ini adalah pelajaran yang sukar, karena menyembah 
Tuhan BUKAN perbuatan dosa. Berkorban untuk memberi kepada fakir miskin BUKAN dosa. Berkhotbah dengan cara 
mengubah hati orang BUKAN dosa. Namun, Tuhan berkata sesungguhnya ibadah-ibadah tersebut tidak berharga apabila 
kita tidak punya kasih sayang. Jadi apa yang harus kita fokuskan jika bukan pada berdoa, berkhotbah dan bernyanyi? Baca 1 
Korintus 13: 4-7. Mari kita fokus pada KASIH SAYANG.

Bawalah ke kelas sebuah cermin untuk melihat 
dan mengagumi penampilan luar dan sebuah 
stetoskop (atau tabung kertas dibentuk seperti 
stetoskop) untuk melihat ke dalam hati. Si Bijak 
Willie dan Si Bodoh Fred membandingkan 
perbedaan antara luar dan dalam.

"Kasih itu sabar; kasih itu murah 
hati; ia tidak cemburu. Ia tidak 
memegahkan diri dan tidak sombong. 
Ia tidak melakukan yang tidak sopan 
dan tidak mencari keuntungan diri 
sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak 
menyimpan kesalahan orang lain. Ia 
tidak bersukacita karena ketidakadilan, 
tetapi karena kebenaran. Ia menutupi 
segala sesuatu, percaya segala sesuatu, 
mengharapkan segala sesuatu, sabar 
menanggung segala sesuatu." 
1 Korintus 13:4-7

AYAT Memori

Tuliskan setiap kata ayat memori di selembar kertas. Anak-anak 
harus menempatkan kertasnya dalam urutan yang tepat. Anda 
juga dapat menempelkan setiap lembar kertas di depan tiap 
anak dan suruh mereka jajarkan berurutan.

Lembaran Kertas

55
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Permainan AYAT memori

Kasih Sayang -vs- Kesombongan Spiritual555
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Tanya pada Tuhan jika ada praktik spiritual yang harus 
kamu hentikan, sambil kamu memindahkan fokusmu 
ke KASIH SAYANG. Lakukan lebih banyak tindakan 
minggu ini untuk menunjukkan kasih sayang: jangan 
bersombong, lakukan apa yang terbaik untuk orang lain 
dan bukan untuk dirimu sendiri, dan jangan menuntut 
pertanggungjawaban atas kesalahan yang mereka lakukan.

SABAR
KEINGINAN
IRI
MEMBANGGAKAN
BANGGA
MEMALUKAN
SENDIRI
MARAH
REKOR
KESALAHAN
MENYENANGKAN
LAINNYA
KEBENARAN

1. Apakah yang salah dengan menjadi yang terbaik? Ini bisa bikin kita besar kepala dan 
mengakibatkan kita memiliki kesombongan rohaniah, yang dapat mencemari kasih sayang 
kita terhadap orang lain.
2. Kesombongan rohaniah itu seperti apa? Ini bisa kelihatan seperti keangkuhan, 
kesombongan, kemunafi kan, dan tanggapan secara keseluruhan bahwa Anda hebat. Ini 
bisa membuat kita memandang rendah orang lain, atau tidak memberikan kesempatan 
untuk melayani kepada orang lain.
3. Apakah Tuhan suka menggunakan orang kuat atau orang yang lemah? Tuhan biasanya 
suka menggunakan orang yang lemah, untuk menunjukkan kekuatan-Nya. Semakin tinggi 
kesombongan rohaniah kita, semakin kecil kemungkinannya untuk Tuhan memilih kita.

Jawaban TEKA-TEKI

Di dalam Ring

Pertanyaan dan jawaban
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(Untuk siswa yang lebih tua)

Aku naik ke atas 
sini sendiri. 

Tapi sepi 
dan tidak 

terlalu 
menyenangkan.

Aku naik 
ke atas 

sini sendiri. 
Tapi sepi 
dan tidak 

terlalu 
menyenangkan.
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AYAT Memori

Cerita Alkitab: Pemimpin Religius Iri
Kisah Para Rasul 5:12-33

Sudah waktunya untuk belajar mengenai SUKA CITA! Minggu 
ini kita akan melihat pada iri hati dan bagaimana ia mencuri kebahagiaan 
kita. Kita bisa dikuasai dengan iri hati saat kita iri dengan pencapaian atau 
kelebihan seseorang. Iri hati bisa terjadi ketika melihat harta kepunyaan 
orang lain seperti mainan atau perhiasan. Ia juga bisa muncul dalam diri kita 
atas perkara-perkara yang tidak ada seorang pun kecuali Tuhan yang bisa 
mengendalikannya. Kita bisa menjadi iri atas penampilan seseorang yang 
bagus, orang tua mereka yang sangat baik, atau bakat yang dikaruniakan 
kepada mereka. Kita juga bisa menjadi iri terhadap satu sama lain dalam 
gereja, atas karunia Roh Kudus, atau bakat yang kita gunakan di gereja. Itulah 
apa yang telah terjadi dalam cerita Alkitab hari ini.
Petrus dan para rasul lain melakukan banyak mukjizat, sering berkumpul di 
bait suci di Yerusalem. Kerumunan orang terus bertambah dan mereka terus 
melakukan keajaiban, menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan jahat. 
Namun, beberapa pemimpin agama dan Imam Besar menjadi iri dengan 
keberhasilan mereka. Dengan marah, mereka melempar Petrus dan para 
rasul lainnya ke dalam penjara. Alkitab mengatakan bahwa motif mereka 
adalah iri hati. Petrus tidak melakukan kesalahan apa pun. Apakah ini pernah 
terjadi pada diri Anda? Apakah Anda pernah dihukum tanpa sebab, kecuali 
bahwa seseorang iri hati terhadap Anda? Apakah Anda pernah menghukum 
orang lain tanpa alasan, kecuali bahwa Anda iri hati pada mereka? Iri hati 
ada dimana-mana sekarang ini dan di dalam Alkitab juga. Masyarakat 

terus-menerus membandingkan diri mereka dengan orang lain, dan inginkan apa yang mereka miliki. Kita menginjak orang 
lain untuk mengangkat diri kita. Para pemimpin spiritual di Yerusalem mungkin iri hati pada karunia rohaniah yang ada 
pada para rasul. Mereka mungkin bermimpi di malam hari berharap mereka juga bisa menyembuhkan orang. Para rasul pasti 
sangat populer pada waktu itu, terutama dengan banyak penyembuhan yang dilakukan. Saya berani bertaruh, para pemimpin 
agama merasa iri bahwa para rasul punya banyak kerumunan yang mendengarkan mereka. Iri hati mencuri kebahagiaan kita, 
dan membuat kita marah. Iri membuat kita berpikir tentang kekurangan kita dan bukannya berpuas hati dengan apa yang kita 
miliki. Walaupun Imam Besar telah melempar Petrus dan para rasul lainnya ke dalam penjara, malaikat muncul di malam hari 
dan membebaskan mereka. Mereka segera kembali ke bait suci dan terus berkhotbah dan menyembuhkan orang. Oleh karena 
itu, pada akhirnya, menempatkan para rasul ke dalam penjara tidak membantu para pemimpin agama sama sekali! Itu hanya 
membuat para rasul semakin populer dan menunjukkan pada masyarakat lebih banyak mukjizat.

Si Bodoh Fred punya tempelan wajah-wajah 
gembira di wajahnya (dengan catatan tempel 
atau potongan-potongan kertas kecil yang 
ditempel di tubuh). Si Bijak Willie memakai 
topeng pencuri. Selagi Si Bodoh Fred sedang 
mengeluh tentang apa yang orang lain miliki, 
Willie secara diam-diam mencabut satu demi 
satu wajah gembiranya. Ketika semua wajah 
gembira telah dicuri, Si Bodoh Fred menangis, 
merasa benar-benar kesal terhadap dirinya 
sendiri dan marah pada Si Bijak Willie.

"Karena kamu masih manusia 
duniawi. Sebab, jika di antara kamu 
ada iri hati dan perselisihan bukankah 
hal itu menunjukkan, bahwa kamu 
manusia duniawi dan bahwa kamu 
hidup secara manusiawi?" 
1 Korintus 3:3

Tuliskan setiap kata ayat memori di selembar kertas. Tempelkan setiap 
lembar di punggung tiap anak. Suruh mereka bertanya terhadap satu 
sama lain untuk mengetahui kata apa yang ada di punggung mereka, dan 
kemudian berbaris berurutan.

Tanyakan Pertanyaan
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Bersyukur pada Tuhan atas hadiah spiritual, penampilan 
fi sik, kepemilikan, dan keluarga yang kamu miliki. Minta 
pada Tuhan untuk memberikanmu kebahagiaan dan 
kepuasan atas apa yang kamu miliki. Pilih seseorang 
yang dengan siapa kamu merasa iri di masa lampau, dan 
berikan ia hadiah kecil. (Jangan ceritakan pada mereka 
kecemburuanmu di masa lampau.)

Jika aku 
punya 

kotak keren 
seperti yang 
dia miliki, 
aku akan 
senang.

DUNIA
IRI
PERSETERUAN
KRISTAL
LAIN
PERTENGKARAN
INDAH
ORANGTUA
TALENTA
KEMAMPUAN
GEREJA
SEMANGAT
YESUS

1. Akankah Yesus cocok dengan teman-teman saya? Diskusikan topik ini 
dengan murid-murid Anda, dan pikirkan tentang perubahan macam apa yang 
perlu mereka lakukan supaya Yesus akan cocok dengan teman-teman mereka.
2. Bagaimana jika menjadi seorang Kristen membuat saya tidak populer? 
Bicara dengan murid-murid Anda tentang apa yang membuat mereka merasa 
populer, dan jika itu benar-benar akan berarti di kemudian hari, atau di 
akhirat: di surga atau neraka.
3. Apakah perbuatan yang umum bagi orang-orang yang iri? Cobalah 
untuk tidak menyebutkan nama orang selagi Anda mendiskusikan 
perbuatan-perbuatan yang berbeda dari orang iri. Beberapa sarannya adalah 
memulai gosip, mengepos hal-hal jahat secara online, tidak memberikan 
kesempatan, atau mengejek orang lain.

Jawaban TEKA-TEKI

Di dalam Ring

Pertanyaan dan jawaban
(Untuk murid yang lebih tua)
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AYAT Memori

Cerita Alkitab: Pria Muda yang Kaya
Matius 19:16-30

Sudah saatnya bagi kita untuk berbicara tentang uang. Uang memberikan 
kekuatan, nafsu, ketamakan, dan dapat mencuri kebahagiaan kita. Jika kita 
bisa memiliki lebih banyak uang kita berpikir kita akan bahagia. Kita melihat 
sekeliling dan melihat anak laki-laki dan perempuan lainnya dalam gelak tawa, 
dan membayangkan itu karena semua mainan yang mereka miliki, pakaian 
indah yang mereka miliki, atau teman-teman yang mengelilingi mereka 
karena uang mereka. Namun Alkitab berkata dalam kitab Pengkhotbah bahwa 
"Siapa pun yang mencintai uang tidak akan pernah merasa cukup; siapa pun 
yang mencintai kekayaan tidak akan pernah merasa puas dengan penghasilan 
mereka." Ini juga benar dalam kehidupan kita. Ketika Anda mencintai uang, 
Anda tidak akan pernah merasa cukup. Namun, kebahagiaan adalah salah satu 
hal yang uang tidak bisa beli, dan biasanya uang mencuri kebahagiaan kita. 
Yang menarik adalah orang-orang yang memenangkan lotre TIDAK bahagia 
beberapa tahun kemudian. Bahkan, ada kadar bunuh diri yang lebih tinggi 
di kalangan pemenang lotre! Orang akan berkumpul di sekitar Anda ketika 
Anda punya uang, tapi bukan karena mereka menyukai Anda. Mereka akan 
berkumpul karena mereka ingin mengambil sebanyak mungkin dari Anda.
Ketamakan terhadap uang bisa mengambil hati kita dengan sangat cepat. 
Ketamakan adalah memiliki keinginan yang kuat untuk memiliki lebih banyak 
hal untuk diri kita sendiri, di luar kebutuhan dasar kita untuk bertahan hidup 

dan kenyamanan. Yesus memperingatkan kita dalam Khotbah di Atas Bukit bahwa uang bisa memakan kita sampai menjadi 
tuan kita. "Tak seorangpun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan 
mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi 
kepada Allah dan kepada Mamon (uang)" Matius 6:24 Dalam cerita Alkitab hari ini, kita bertemu dengan seorang pemuda 
kaya. Pria ini seorang Kristen dan tertarik untuk melayani Tuhan dengan hidupnya. Yesus berkata kepadanya, "Jika engkau 
ingin menjadi sempurna, pergilah, juallah harta milikmu dan berikan kepada fakir miskin, dan engkau akan memperoleh harta 
di surga. Kemudian datang, ikuti saya. " Hal ini membuat pemuda kaya tesebut merasa sangat sedih. Dia memiliki banyak uang, 
dan dia tidak mau memberikannya! Ketamakan adalah pembunuh kegembiraan. Anak-anak akan sering melihat-lihat apa 
yang orang lain punya dan menginginkannya. Anda mengenali anak-anak di sekolah yang memiliki apa yang Anda inginkan. 
Anak-anak lain ingin apa yang Anda miliki. Namun, harta tidak akan membawa kebahagiaan. Kebebasan dari ketamakan akan 
membawa kebahagiaan dan suka cita sejati. Minta pada Tuhan untuk membantu Anda terlepas dari ketamakan dalam 
hidup Anda. Karena kita tidak mungkin bisa melakukannya sendirian. Seperti Yesus berkata kepada pemuda yang 
kaya tadi, "Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, sulit bagi seseorang yang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan 
surga. Sekali lagi kukatakan, lebih mudah bagi seekor unta melewati lubang jarum daripada seseorang yang 
kaya masuk ke dalam kerajaan Tuhan. " Mari kita minta Tuhan untuk membantu kita melakukan hal 

yang mustahil dalam hidup kita, melepaskan kita dari uang dan ketamakan, dan memberikan kita 
kebahagiaan dan suka cita sejati!

Si Bodoh Fred diikat dengan tali (mewakili 
sifat ketamakan) dan tidak bisa bergerak. Si 
Bijak Willie tiba dan mengajak Fred untuk 
pergi bermain, tapi Fred tidak bisa bergerak 
karena terikat tali. Dia tidak bebas untuk 
pergi ke mana dia ingin pergi. Si Bijak Willie 
menyebutkan ketamakan pada kelas dan 
bagaimana ketamakan bisa menjauhkan kita 
dari bisa maju ke depan.

"Berjaga-jagalah dan waspadalah 
terhadap segala ketamakan, 
sebab walaupun seorang 
berlimpah-limpah hartanya, 
hidupnya tidaklah tergantung 
dari pada kekayaannya itu."  
Lukas 12:15

Aku harap ada 
lebih banyak 

barang di 
kotakku.

77
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Berikan sebagian uang pribadimu pada Tuhan dalam kolekte 
di gereja, tanpa mengetahui kepada siapa uang itu akan pergi. 
Gunakan sebagian uangmu untuk melayani orang lain. Jika kamu 
tidak memiliki uang, ambil sesuatu milikmu dan berikan.

LIHAT
SALAM
BAIK
TAMAK
ISI
BANYAK
KEPEMILIKAN

MEMORI
UANG
LOTERE
CURI
CINTA
TERLIHAT
MELAYANI

Gunakan kantung apa pun sebagai “kentang panas” dan tempatkan lembaran kertas di dalam dengan kata-kata individual 
sampai ayat memori tertulis disana. Suruh anak-anak duduk dalam satu lingkaran besar dan hidupkan musik. Saat 
musiknya berhenti, anak itu mengeluarkan satu lembar kertas dari kantong kertas. Mereka dapat menempelkannya ke 
papan atau menempatkannya di lantai di tengah-tengah lingkaran. Suruh anak-anak bekerja sama untuk menempatkan 
ayat memori di urutan yang tepat.

Kentang Panas

1. Apakah tidak apa-apa jika saya tidak tertangkap? Bicarakan dengan murid-murid Anda tentang dosa-dosa yang 
berbeda dan apakah mereka berdosa jika seseorang tertangkap atau tidak. Tuhan melihat segalanya, jadi kenyataannya 
semua dosa adalah salah, tanpa memedulikan apakah kita tertangkap atau tidak. Namun, orang dewasa jarang melihat 
kehidupan seperti ini. Bicarakan tentang perbedaan antara apa yang Tuhan katakan dalam Alkitab dan apa yang biasanya 
kita laksanakan dalam kehidupan.
2. Apa artinya berusaha untuk melayani Tuhan dan uang? Melayani dengan uang bisa jadi membiayai untuk studi 
sekolah atau belajar sambil kerja untuk mendapatkan lebih banyak uang ketika Anda lebih tua. Melayani dengan uang 
bisa juga muncul dalam perbuatan bohong dan menyembunyikan kebenaran supaya Anda bisa mendapat lebih banyak 
uang, serta mencuri.
3. Apa yang salah dengan mengambil sesuatu dari seseorang jika mereka tidak membutuhkannya sebanyak yang saya 
butuhkan? Tuhan ingin kita percaya kepada-Nya dengan semua kebutuhan kita. Ketika kita mencuri dari orang lain, 

kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan kita 
sendiri dan mencoba untuk menjadikan hidup 
itu adil. Kehidupan di planet ini tidak pernah 
akan menjadi adil.

Jawaban TEKA-TEKI

Di dalam Ring

Permainan AYAT memori

Pertanyaan dan jawaban
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(Untuk murid yang lebih tua)
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Cerita Alkitab: Yunus dan Cacing
Yunus 4:1-10

Salah satu hal yang bisa mencuri kebahagiaan kita adalah ketika kita terlalu 
fokus pada diri kita sendiri, dan membolehkan emosi kita untuk menjatuhkan 
kita. Mengasihani diri berfokus pada masalah kita sendiri dan membiarkan itu 
menjadikan kita tidak bahagia. Ini adalah suatu perasaan bahwa situasi Anda 
lebih buruk dari apa yang dihadapi orang lain dan mereka harus merasa sedih 
untuk Anda. Bisa jadi hanya kesedihan biasa, tetapi sering menyebabkan kita 
memanipulasi orang lain untuk merasa kasihan pada kita dan memberikan kita 
perhatian. Ketika kita terjebak dalam mengasihani diri, kita berharap seseorang 
berkata kepada kita, "Oh, kasihan kamu." Anda mungkin telah mendengar 
tentang kisah Yunus dan ikan paus, tapi cerita Alkitab hari ini adalah Yunus 
dan cacing! Setelah pertemuan Yunus dengan ikan paus, dia tiba di Niniwe 
dan mengkhotbahkan Injil ke penduduk kota. Warga Niniwe bertobat dari 
dosa-dosa mereka, dan berpaling dari jalan hidup jahat mereka. Oleh karena 
itu, Tuhan memberi iba terhadap kota tersebut, dan tidak menghancurkan 
mereka sesuai rencana-Nya. Ini membuat Yunus marah, sehingga dia 
meninggalkan kota itu, dan bersedih di luar kota. Tuhan menyediakan tanaman 
rambat yang memberinya naungan. Pada hari berikutnya, Tuhan mengirimkan 
cacing yang menggigiti tanaman rambat, lantas ia pun layu. Kemudian matahari 
membakar kepala Yunus. Dia pun kembali merasa marah, kali ini karena 
tanaman rambat layu tadi. Tuhan berkata kepada Yunus, "Engkau sayang 
kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikitpun engkau tidak berjerih payah 
dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa 
dalam satu malam pula. Bagaimana tidak Aku akan sayang kepada Niniwe, kota 
yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari seratus dua puluh ribu orang...?" 

Yunus 4:10-11 Ketika kita terjebak dalam lumpur mengasihani diri, kita bisa lakukan apa yang Tuhan lakukan pada Yunus: 
ambil satu langkah ke belakang dan melihat pada gambaran yang lebih besar. Ada lebih dari 120.000 orang di kota itu. Luar 
biasa Tuhan telah menyelamatkan mereka. Apa gambaran besar dari situasi Anda? Jika Anda sakit, pikirkan tentang banyak 
orang yang juga sakit, tapi punya sesuatu yang lebih buruk dari apa yang Anda miliki. Jika Anda merasa miskin, dan tidak 
dapat memperbaiki situasi Anda, pikirkan tentang beribu-ribu orang yang lebih miskin daripada Anda, dengan tanpa jalan 
keluar. Jika Anda mengalami kesulitan melihat gambaran yang lebih besar, mintalah pada Tuhan untuk membuka mata Anda 
untuk melihatnya. Berhenti memikirkan tentang masalah Anda sendiri, dan fokus pada masalah orang lain. Ketika Anda 
mundur dan melihat gambaran yang lebih besar, Anda bisa terbebas dari mengasihani diri, dan mengalami kebahagiaan dalam 
hidup Anda.

Si Bodoh Fred membawa foto keluarga 
besarnya. Dia hanya fokus pada dirinya 
sendiri dan mengeluh tentang rambutnya, 
pakaiannya, tinggi badannya, dll. Si Bijak 
Willie mengatakan kepada Fred betapa 
beruntungnya dia dibesarkan dengan penuh 
kasih sayang dalam keluarga yang besar.

"Sebab penderitaan ringan yang 
sekarang ini, mengerjakan bagi 
kami kemuliaan kekal yang 
melebihi segala-galanya, jauh lebih 
besar dari pada penderitaan kami. 
Sebab kami tidak memperhatikan 
yang kelihatan, melainkan yang tak 
kelihatan, karena yang kelihatan 
adalah sementara, sedangkan yang 
tak kelihatan adalah kekal." 
2 Korintus 4:17-18

AYAT Memori

88
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Membantu di tempat penampungan tunawisma, atau 
pelayanan yang memberi makan orang-orang tidak mampu. 
Atau kunjungi orang-orang sakit di rumah sakit. Berdoa dan 
minta Tuhan untuk membuka matamu pada hal yang lebih 
besar, dan membantumu tidak melihat dirimu sendiri.

ARGUMEN
SEMENTARA
MASALAH
PERAIH
ABADI
KEMENANGAN
MENGALAHKAN
NINIWE
YUNUS
PAUS
CACING

Mengapa dia 
mendapatkan 

semua 
keberuntungan 
dan aku harus 
tetap berada di 

lubang ini?

Estafet Sedotan

1. Apa itu gambaran yang lebih besar? Hidup kita hanya sekedar hembusan napas, dan kita hidup untuk waktu yang 
sangat singkat di planet ini. Tidak lama kemudian kita akan mati dan pergi ke surga atau neraka. Keabadian adalah apa 
yang penting, bukan kehidupan di bumi.
2. Apa yang dilakukan orang-orang yang menyesali diri mereka sendiri? Mereka mungkin banyak mengeluh, berbicara 
tentang semua masalah mereka. Mereka mungkin berhenti melaksanakan tanggung jawab mereka, tidak melakukan 
pekerjaan biasa mereka. Mereka biasanya berusaha untuk menjatuhkan orang lain bersama dengan mereka.
3. Mengapa begitu banyak orang memerintah saya? Seluruh bumi ini disusun untuk berada di bawah otoritas, dari orang 
tua kita sampai atasan kita di tempat kerja, biasanya akan ada atasan di atas anda. Namun, ada masa yang berbeda dalam 
hidup, dan Anda mungkin akhirnya menjadi atasan di suatu hari!

Potong sedotan hingga setengah (kira-kira potongan 10 cm), satu untuk setiap anak. 
(Sedotan yang lebar adalah yang terbaik.) Tuliskan setiap kata ayat di selembar kertas 
terpisah, membuat ayat untuk setiap tim. Bagi kelas menjadi beberapa tim. Tempatkan 
kata-kata di meja untuk setiap tim. Waktu pertandingan estafet, setiap anggota tim 
harus mengambil satu kata ayat memori dengan sedotan mereka, dan membawanya ke 
meja tim di sisi lain ruangan. Tim pertama yang menyusun dan membaca ayatnya yang menang.

Jawaban TEKA-TEKI

Di dalam Ring

Permainan AYAT memori

Pertanyaan dan jawaban
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AYAT Memori

Cerita Alkitab: Yesus Menyembuhan 10 Orang Lepra 
Lukas 17:11-19

Kita telah melihat berbagai dosa yang bisa mencuri kebahagiaan kita bulan 
ini, tetapi pencuri kebahagiaan kita yang paling agresif adalah suatu hal yang 
sederhana: rasa tidak bersyukur. Secara sederhananya, ini adalah sikap yang 
tidak menunjukkan apresiasi terhadap hal-hal yang telah kita terima. Ini bisa 
jadi objek seperti makanan dan pakaian, hubungan seperti keluarga kita, atau 
bahkan peluang. Kita tidak patut menerima apa pun. Namun, kadang-kadang 
kita bisa bersikap seperti berhak, seolah-olah kita harus dibayar sesuatu. 
Kita mungkin merasa kita berhak mendapat kehormatan, atau kita mungkin 
merasa bahwa kita berhak memperoleh kehidupan bahagia. Namun, kita 
sebenarnya tidak. Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa hidup akan 
mudah; faktanya, Ia berkata sebaliknya!
Dalam cerita Alkitab hari ini, ada 10 lelaki yang menderita penyakit kusta. 
Suatu hari Yesus sedang mengembara dan Dia pergi ke suatu desa, 10 lelaki 
ini berseru kepada-Nya, "Yesus, Tuan Guru, kasihanilah kami!"
Yesus mengatakan kepada mereka untuk pergi berjumpa dengan seorang 
imam, dan setelah mereka pergi, mereka pun sembuh! Salah satu dari mereka 
kembali dan berlutut di depan kaki Yesus, dan berterima kasih kepada-Nya.
Lalu Yesus bertanya-tanya apa yang terjadi dengan 9 yang lainnya yang 
sembuh pada hari itu. Mengapa mereka tidak kembali untuk mengucapkan 
terima kasih kepada Yesus? Apakah Anda pikir mereka merasa berhak 

atas penyembuhan penyakit mereka? Apakah Anda kira mereka benar-benar merasa seperti Yesus berutang kepada mereka 
penyembuhan tersebut? Mungkin mereka hanya cepat lupa rasa sakit kusta, dan dengan cepat melangkah ke kehidupan baru 
mereka. Namun, kegembiraan sebenarnya hanya bisa datang ketika kita dapat sepenuhnya menyadari bahwa tidak ada siapa 
pun yang berutang terhadap kita sama sekali. Tuhan tidak berutang kesembuhan, atau uang, atau ketenaran, atau peluang, atau 
hubungan terhadap kita. Setiap hal indah yang kita miliki adalah karunia, dan sesuatu yang harus kita syukuri. Hal apa yang 
Anda rasa Anda harus selalu menerima? Bagaimana dengan makan siang Anda setiap hari. Apakah Anda selalu mengharapkan 
ibu Anda menyediakannya? Bagaimana jika dia tidak bisa menyediakan makan siang Anda setiap hari? Bisakah Anda luangkan 
waktu sejenak untuk berterima kasih kepada Tuhan dan ibu Anda untuk makan siang yang telah Anda terima? Semakin kita 
mengharapkan segala sesuatu yang baik dalam hidup kita, kita jadi semakin marah dan pahit dalam hidup. Namun, semakin 
kita bersyukur terhadap hal-hal yang kita miliki, semakin banyak kegembiraan yang akan kita miliki.

Siapkan bungkusan kado. Si Bijak Willie 
dan Si Bodoh Fred menemukan bungkusan 
kado itu dan merasa sangat gembira. Mereka 
berbicara tentang semua karunia yang 
telah Tuhan berikan dalam bentuk bakat, 
kemampuan, keluarga, cinta, dll. Minta Si 
Bijak Willie dan Si Bodoh Fred menunjukkan 
reaksi yang berbeda terhadap hadiah dari rasa 
bersyukur hingga ke penolakan.

"Masuklah melalui pintu 
gerbang-Nya dengan nyanyian 
syukur, ke dalam pelataran-Nya 
dengan puji-pujian, bersyukurlah 
kepada-Nya dan pujilah nama-Nya!"  
Mazmur 100:4

Pilih relawan yang harus berdiri di sebelah guru dengan punggung menghadap 
ke grup dan ayat memori ditampilkan. Siapa pun yang mengajar ayat dengan 
diam-diam menunjuk ke sebuah kata di ayat dan menginstruksikan grup 

untuk membaca ayat dengan memasukkan *tepuk tangan* untuk kata yang 
ditunjuk. Relawan kemudian harus menebak apa kata yang hilang.

Tebak Siapa
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Berterima kasih pada orangtuamu (atau orang lain) atas 
sesuatu yang mereka berikan padamu setiap hari. Pilih 
sesuatu untuk tidak digunakan selama beberapa saat, 
sebagai pengingat bahwa kamu tidak selalu memilikinya. 

MASUK
PINTU
LAPANGAN
SYUKUR
TIDAK 
BERSYUKUR
SEMANGAT

Aku bersyukur aku 
memiliki batu yang 

bagus ini!

SELIMUT
RESPEK
SENANG
BERPIKIR
YESUS
SUCI

1. Hal apa yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan bahwa kita bersyukur? Kita bisa mengatakan "terima kasih," 
memberikan hadiah, memberitahu orang lain tentang hal yang baik, bersyukur kepada Tuhan dalam doa, atau 
melakukan sesuatu sebagai hadiah balasan.
2. Apa yang istimewa tentang surga? Alkitab mengatakan bahwa surga akan lebih baik daripada apa pun yang bisa kita 
bayangkan. Silakan bayangkan yang terbaik dengan murid-murid Anda; dari hal-hal keuangan sampai ke kebahagiaan 
keluarga dan cinta, pemandangan yang indah dan suhu yang nyaman.  Kemudian katakan pada murid-murid Anda 
bahwa surga akan lebih baik lagi.
3. Bagaimana kita bisa bersyukur bila hidup begitu susah? Mudah bagi kita untuk fokus pada bagian-bagian hidup 
yang tidak baik, dan mengalihkan pandangan kita dari bagian hidup yang baik. Bagian dari merasa bersyukur adalah 
praktik melihat ke hidup Anda dan menemukan hal-hal yang baik. Apakah Anda memiliki teman baik, seorang ibu 
yang menjaga anda, apakah Anda makan pagi ini, atau Anda memiliki beberapa acara yang menyenangkan minggu 
ini?

Jawaban TEKA-TEKI

Di dalam Ring

Pertanyaan dan jawaban
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S E L I M U TS TS T
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B E R P I K I RB RB R

Y E S U SY SY S

S E N A N GS GS G

S U C I

M A S KUM KM K

P I N T UUP U

R E S P E KR KR K

T I D A KT KT K

S A M A N G A TS TS T

(Untuk murid yang lebih tua)
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AYAT Memori

Cerita Alkitab: Elia Diberi Makan oleh Gagak
1 Raja-raja 17:1-6

Bulan ini kita mempelajari tentang kedamaian sebagai salah satu buah Roh. 
Salah satu jenis kedamaian adalah ketenangan dalam jiwa kita. Asalnya dari 
kepercayaan kepada Tuhan untuk semua kebutuhan kita. Ketika kita mulai 
khawatir tentang apa yang akan kita makan, atau apa yang akan kita akan 
pakai, kita akan kehilangan kedamaian kita. Yesus mendorong kita dalam 
Matius Bab 6 agar kita tidak perlu khawatir tentang kehidupan kita sendiri, 
melainkan percaya padaNya untuk kebutuhan kita. Dia mengatakan kepada 
kita bahwa kita jauh lebih penting bagi-Nya daripada burung-burung 
di langit, sekalipun mereka punya semua yang mereka butuhkan. Yesus 
menggunakan analogi bunga di ladang, yang diperlengkapkan dengan 
begitu indah, sekalipun begitu kita jauh lebih penting daripada bunga-bunga 
tersebut.
Tuhan meminta kita untuk tidak khawatir tentang diri kita sendiri. Kita 
harus mencari Tuhan lebih dulu, dan semua kebutuhan kita akan disertakan 
juga. Dia ingin kita mempercayai-Nya.
Ini kedengarannya indah, tapi bisa jadi sangat sulit untuk dilakukan. Inilah 
mengapa Yesus berkata dalam bagian ayat yang sama, "Wahai kalian yang 
kurang percaya." Kita harus punya keimanan untuk bisa mempercayai Tuhan 
untuk memenuhi kebutuhan kita dan berhenti khawatir. Kita akan memiliki 
kedamaian Tuhan di dalam hati dan jiwa kita jika kita mempercayai-Nya.
Dalam cerita Alkitab hari ini, Elia harus punya keimanan yang tinggi untuk 
mempercayai Tuhan karena Tuhan telah mengirimnya ke gurun pasir untuk 
waktu yang lama dan memintanya untuk tidak khawatir tentang makan dan 
minumnya!
Tuhan mengirim burung (burung gagak) untuk membawakan makanan, roti 
dan daging setiap pagi dan sore. Dia bertahan hidup karena burung-burung 
itu telah membawakannya makanan. Dia minum air dari anak sungai. 
Bisakah Anda bayangkan betapa berat ujian ini untuk beliau? Dia mungkin 
khawatir tentang bagaimana dia akan bertahan hidup di gurun pasir. Anda 
dan saya punya kekhawatiran setiap waktu, juga. Kita mungkin khawatir 
tentang makanan kita seperti Nabi Elia. Di sisi lain, kita mungkin khawatir 
tentang pakaian, ongkos bus, atau kebutuhan lainnya.
Kedamaian dalam jiwa kita hanya bisa datang jika kita mempercayai Tuhan 

sepenuhnya untuk semua yang kita butuhkan. Dengan begitu bila masalah timbul, kita tidak perlu khawatir. Di saat baik dan 
buruk, Tuhan akan menyediakan kebutuhan kita.

Beri label botol yang transparan, 
"Kepercayaan" dan label botol transparan 
yang lain, "kekhawatiran." Si Bijak Willie 
menggambarkan kepercayaannya kepada 
Tuhan ketika dia menuangkan sedikit minyak 
ke dalam botol "Kepercayaan". Si Bodoh Fred 
mengungkapkan semua kekhawatirannya 
dan menuangkan air bewarna ke dalam 
botol "kekhawatiran". Bisakah kita punya 
kekhawatiran dan kepercayaan pada Tuhan 
di saat yang bersamaan? Mereka menuang 
botol mereka secara bersamaan. Keduanya 
bercampur sedikit pada awalnya, tetapi 
akhirnya akan terpisah. Sementara perkataan 
khawatir diucapkan, mereka menuang lebih 
banyak air bewarna ke dalam botol itu. Air 
"kekhawatiran" akan mendorong minyak 
"kepercayaan" keluar dari botol sehingga 
botolnya benar-benar penuh dengan 
kekhawatiran, seperti yang terjadi dalam 
hidup kita.

"Tetapi carilah dahulu Kerajaan 
Allah dan kebenarannya, 
maka semuanya itu akan 
ditambahkan kepadamu." 
Matius 6:33

Bagaimana aku bisa berhasil di 
sekolah? Aku bahkan tidak bisa 

memegang pensil!
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CARI
PERTAMA
KERAJAAN
KEADILAN
HAL
PEMBERI
KEDAMAIAN
KHAWATIR

MULAI
PENTING
NILAI
KEPERCAYAAN
YESUS
SEMANGAT

1. Apakah ada sesuatu yang Tuhan tidak bisa lakukan? Tidak. Tuhan itu mahakuasa.
2. Mengapa Tuhan membiarkan hal buruk terjadi? Untuk pertumbuhan rohani kita atau untuk membantu orang lain 
dengan masalah mereka, (kita tidak bisa membantu jika kita belum melalui hal yang sama.) Ketika dosa memasuki dunia, 
ia memengaruhi semua orang. Tuhan tidak akan hanya menempatkan tembok besar di sekeliling orang-orang Kristen. 
Kita hidup di dunia ini, sama seperti orang lain di bumi ini, dan bersedia untuk membantu orang lain.
3. Bagaimana bila Tuhan terasa jauh? Membutuhkan iman untuk percaya pada Tuhan ketika kita tidak bisa melihat-Nya 

atau merasa kehadiran-Nya. Meskipun 
demikian, bagaimanapun perasaan kita, 
Tuhan senantiasa ada. Dia mengasihi kita dan 
peduli kepada kita.

Ayat Memori Tic-Tac-Toe sangat mudah untuk dimainkan dan tidak membutuhkan perencanaan sebelumnya. Untuk 
bermain, jajarkan 3 baris 3 kursi di tengah kelas Anda untuk digunakan sebagai papan Tic-Tac-Toe Anda. Jika Anda 
tidak menggunakan kursi di kelas Anda, Anda dapat menempatkan piring kertas atau kertas di lantai untuk digunakan 
sebagai papan Tic-Tac-Toe. Saat masing-masing anggota tim mengulangi ayat memori mereka dengan benar, suruh 
mereka memilih ruang di papan Tic-Tac-Toe dan duduk atau berdiri disana. Tim pertama yang mendapat Tic-Tac-Toe 
yang menang.

Tic-tac-toe

Jawaban TEKA-TEKI

Permainan ayat memori

Pertanyaan dan jawaban
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K E P E R C A Y A A NK NK N
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K E A D I L AKK

K H A W A T I RK RK R

S E M A N G A TS TS T

P E R T A M AP AP A

H

A

L
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I

NNNNNNNNNNN

M U L A IMM I

K E R A J A A NK NK N

P E M B E R IP IP I

P E N T I N GP GP G

Y E S U SY S

(Untuk murid yang lebih tua)

Bagikan sesuatu yang kamu miliki dengan orang lain, 
bahkan jika itu artinya kamu harus tidak memilikinya. Entah 
makanan, pakaian, uang bis, atau sesuatu yang menggunakan 
uang. Minta pada Tuhan untuk memenuhi kebutuhanmu.

Di dalam Ring
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Cerita Alkitab: Petrus Berjalan di Air
Matius 14:22-33

Ketika kita menjadi penganut Kristen, kita memberikan hidup kita kepada 
Tuhan. Kita tidak lagi menjadi tuan atas diri kita, tetapi kita berusaha 
mengikuti Tuhan dengan hati dan tindakan kita. Itu adalah cara yang indah 
untuk menjalani hidup, namun itu bisa sedikit menyeramkan. Tuhan tidak 
hanya meminta kita melakukan hal-hal yang kita ketahui. Dia juga meminta 
kita melakukan hal-hal yang mustahil untuk dilakukan bagi kita.
Dalam cerita Alkitab hari ini, murid-murid sedang berada di atas perahu, 
berlayar di laut. Badai besar datang tetapi mereka sudah terlalu jauh untuk 
putar balik ke darat. Mereka mengkhawatirkan nyawa mereka. Yesus datang 
kepada mereka, berjalan di atas air! Ini membuat mereka makin ketakutan, 
tetapi Yesus berkata supaya mereka berani dan tidak takut.
Pada saat itu, mereka telah menghadapi ketakutan mereka berkali-kali 
lipat, tapi sekarang menjadi jauh lebih susah. Petrus meminta Yesus untuk 
menyuruhnya berjalan di atas air. Yesus menjawab sederhana, “Datanglah!”
Petrus melangkah dari perahu dan mulai berjalan di atas air! Ini adalah 
bagian yang ajaib karena Petrus adalah manusia biasa, tapi dia menyadari 
dirinya melakukan sesuatu yang sangat mustahil.
Hal ini akan terjadi kepada semua pengikut Yesus. Kita mungkin tidak 
berjalan di atas air, tapi akan datang masanya ketika kita melakukan hal-hal 
yang mustahil. Faktanya, jika kalian hanya melakukan hal-hal yang mungkin 
terjadi, kalian barangkali bekerja dengan kekuatan sendiri! Namun, Yesus 
menginginkan kita untuk bekerja dan hidup dalam kekuatanNYA. Satu cara 
untuk mengetahui kalian sedang menggunakan kekuatan Tuhan, dan bukan 
kekuatan kalian sendiri, adalah melakukan sesuatu yang kalian tahu akan 

mustahil untuk kalian lakukan! Ini ibarat berjalan di atas air.
Adakah murid-murid di sekolah yang dengan mereka rasanya mustahil untuk bicara tentang Tuhan? Apakah ada sesuatu 
yang dapat kalian lakukan untuk orang tua kalian yang sepertinya mustahil untuk kalian? Apakah yang Tuhan taruh dalam 
hati kalian untuk kalian lakukan? Bertanyalah kepada Yesus apakah kalian dapat “datang kepada Tuhan dengan berjalan di 
atas air." Jika Dia berkata, “Datanglah," mulailah berjalan dan melakukan sesuatu yang mustahil. Kalian akan melihat Tuhan 
melakukan mukjizat dalam kehidupan sehari-hari kalian.
 Hal ini tidaklah mudah. Setelah berjalan di atas air, Petrus menjadi takut terhadap ombak, mengalihkan pandangannya dari 
Yesus, dan mulai tenggelam. Hal ini dapat terjadi pada kalian dan saya juga. Namun, jangan takut, Yesus menarik tangan 
Petrus dan menyelamatkannya dari tenggelam. Sisihkan rasa takut kalian dan beranilah. Inilah cara menjalani hidup Kristen: 
“berjalan di atas air."

Si Bijak Willie mengapungkan wadah 
plastik sekali pakai di air. Si Bodoh 
Fred menggunakan batu-batu untuk 
menggambarkan rasa takut dan 
kekhawatiran dan menjatuhkan satu per satu 
batu ke dalam wadah plastik sampai wadah 
itu tenggelam.

"Karena kamu kurang percaya. 
Sebab Aku berkata kepadamu: 
Sesungguhnya sekiranya kamu 
mempunyai iman sebesar biji sesawi 
saja kamu dapat berkata kepada 
gunung ini: Pindah dari tempat 
ini ke sana, --maka gunung ini 
akan pindah, dan takkan ada yang 
mustahil bagimu.  (Jenis ini tidak 
dapat diusir kecuali dengan berdoa 
dan berpuasa.)" Matius 17:20-21

AYAT Memori
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Pilih sesuatu yang terasa tidak mungkin untuk dilakukan, 
dan singkirkan rasa takutmu. Mintalah pada Tuhan 
Yesus untuk membantumu melakukannya. Lalu mulailah 
mengerjakannya. (Itu adalah keberhasilan saat kamu 
memulai, bahkan jika kamu gagal seperti Petrus. 
Tugasnya adalah untuk memilih sesuatu yang terasa tidak 
mungkin dan mencobanya.)

Berjalan di 
air keren 

sekali. Aku 
bahkan 

tidak bisa 
berenang!

SUNGGUH
KEPERCAYAAN
KECIL
HIDUP
PEGUNUNGAN
KRISTEN
MEMBERI
KEDUANYA
SETUJU
TINDAKAN
TUHAN
YESUS

1. Hal mustahil apa yang Tuhan minta kalian lakukan minggu ini? Diskusikan contoh-contoh yang berbeda dari 
pelajaran hari ini, dan bicarakan tugas-tugas yang dapat dilakukan yang Tuhan mungkin berikan kepada mereka. 

Buat Rap

Bagikan kesaksian Anda sendiri.
 2. Bagaimana ketika orang tua saya tidak adil?  Hidup itu tidak adil, termasuk saat di rumah kita. Apakah ada cara untuk 
menghormati orang tua kita bahkan waktu mereka meminta kita melakukan sesuatu yang salah? Kita dapat percaya pada 
Tuhan untuk melihat segalanya, meskipun orang tua kita tidak. 
3. Apa saja yang membuat kalian takut? Bicarakan tentang banyak hal, dari laba-laba sampai dipukul orang tua. 
Beritahukan murid-murid apa yang mereka bagikan di kelas tidak akan dibicarakan di tempat lain. Coba buat mereka 
nyaman agar mereka dapat berbagi tentang apa yang mereka takutkan. Jangan berusaha mempunyai jawaban atas setiap 
rasa takut, tapi cukup dengarkan dan biarkan mereka berbagi.

Cari atau buat tempo dan tuliskan ayat dimana murid-murid dapat melihatnya. Suruh murid-murid membuat rap 
dengan musik dan menggunakan kata-kata dari ayat. Anda dapat memulai sebagai grup, hanya anak laki-laki, hanya 
anak perempuan, dan akhirnya biarkan satu murid saja jika mereka mau. Anak-anak akan menyukainya!

Jawaban TEKA-TEKI

Di dalam Ring

Permainan AYAT memori

Pertanyaan dan jawaban
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(Untuk murid yang lebih tua)
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Cerita Alkitab: Memberikan Pipi Satunya 
Matius 5:38-42

Sambil kita memperhatikan cara mendapatkan kedamaian dalam hidup 
kita bulan ini, kita tidak dapat menghindari topik perselisihan. Waktu 
orang-orang berdebat atau tidak setuju, itu namanya perselisihan. Jemaat 
di zaman Perjanjian Baru bertengkar, sama seperti kita berselisih di 
gereja-gereja di seluruh dunia sekarang. Namun, Tuhan meminta kita untuk 
hidup damai terhadap satu sama lain. Hal ini sangat sulit untuk dilakukan. 
Sebagai manusia, kita selalu saja bertengkar dan saling berselisih. Mungkin 
ini terjadi karena kita semua punya pendapat yang kuat. Kita tahu apa yang 
Tuhan inginkan dari kita. Kita sering saling menghakimi dan bertengkar 
untuk menang sendiri. Namun, pertarungan kita seharusnya melawan iblis 
dan dosa, bukan melawan saudara-saudara dalam Kristus.
Dalam cerita Alkitab hari ini, Yesus memberikan kita instruksi cara 
untuk menghindari perselisihan. Yesus mengatakan kepada kita bahwa 
jika seseorang menampar salah satu pipi kalian, kita harus berpaling 
dan memberikannya pipi satunya! Ini berarti kita tidak melindungi diri 
kita sendiri dari orang yang memukul kita, tapi juga bahwa kita tidak 
khawatir terhadap penyerangan yang mereka lakukan di kemudian hari! 
Hal ini sungguh berlawanan dengan cara kita hidup sekarang, bahkan di 
gereja-gereja Kristen kita. Kita selalu ingin membela diri dari orang lain. Jika 
orang lain menampar pipi kita, kita memastikan hal itu tidak akan terjadi 
lagi.
Yesus memerintahkan kita jika seseorang ingin membawa kita ke 

pengadilan karena suatu perkara, kita harus membiarkan dia melakukan hal itu. Sebagai tambahan, Paulus memberikan kita 
nasihat yang sama seperti yang diberikan Yesus.
Dalam 1 Korintus 3, Paulus membahas tentang kedewasaan. Ketika kita masih bayi Kristen, kita belum dewasa. Dalam ayat 
ini, dia mengatakan pertengkaran sesama saudara adalah penyebab mereka tetap tidak dewasa. Kemudian di bab 6, Paulus 
berkata orang-orang Kristen perlu pengadilan umum untuk menyelesaikan perkara mereka. Betapa memalukannya hal itu 
buat semua orang! Apa yang harus kita lakukan ketika seseorang berbuat salah terhadap kita? Bagaimana jika kita tidak 
bersalah tapi orang lain menghakimi dan menuduh kita salah di depan orang lain? Paulus memberikan kita jawaban yang 
tidak ingin kita dengar di 1 Korintus 6:7-8: "Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah 
merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih 
suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamusendiri mendatangkan kerugian, dan hal itu kamu 
buat terhadap saudara-saudaramu.”
Jika kita ingin dewasa secara rohani, memperlihatkan buah Roh dalam hidup kita, kita harus hidup 

damai dengan orang lain. Kita harus berhenti saling menghakimi, mengkritik, dan berdebat satu 
sama lain. Kalau kita disalahkan, seperti kata Paulus, ya biar saja! Tidak perlu untuk membela 

diri kita sendiri. Biarkan orang lain mencurangi, memfi tnah, dan menyerang kita. Ketika kita 
dapat melakukan ini, kita akan mendapatkan kedamaian.

Si Bijak Willie memimpin murid-murid 
untuk menggosok telapak tangan dengan 
cepat dan keras setiap kali Si Bodoh Fred 
berdebat atau mengatakan sesuatu yang 
mengecewakan. Rasa panas dari menggosok 
tangan itu sama dengan yang terjadi dalam 
jiwa kita. Ketika tangan beristirahat di saku 
atau diletakkan dengan tenang di pangkuan, 
posisi itu memberikan kedamaian. Si Bijak 
Willie berbagi bahwa untuk mendapatkan 
kedamaian, berhentilah saling “menggosok” 
atau saling berselisih.

"Sedapat-dapatnya, kalau hal itu 
bergantung padamu, hiduplah 
dalam perdamaian dengan semua 
orang!"  Roma 12:18

AYAT Memori

1212
Pelajaran UtamaDrama

Kedamaian -vs- perselisihan12121212
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Perbolehkan dirimu untuk salah sekali minggu ini. 
(Kemungkinan besar akan terjadi sendiri.) Tugasmu adalah 
untuk tidak berbuat apa-apa.

MUNGKIN
TERGANTUNG
LAIN
KHOTBAH
POLA
PERSELISIHAN
GEREJA

Ups! aku 
seharusnya 

tidak 
mengatakan 

hal itu!

SULIT
INSTRUKSI
HINDARI
YESUS
SEMANGAT

Seorang anak menyebutkan frase pertama ayat, dan kemudian anak yang satu menyebutkan frase kedua, dan begitu 
seterusnya. Ini dapat dimainkan dengan berpasangan atau dalam tim dengan anak-anak saling berhadapan sejajar.

Ping Pong

1. Apakah kita harus berteman dengan semua orang? Kita harus mengasihi semua orang, bebuat baik dan bersikap 
ramah kepada mereka. Namun, jika seseorang terus bersikap kejam, kita tidak perlu berteman dengannya. Kita harus 
menunjukkan kasih sayang kepada musuh-musuh kita, tetapi tidak selalu harus berteman dengan mereka. 
2. Dapatkah orang-orang Kristen pergi ke pengadilan?  Ini akan berubah tergantung nilai Anda. Jadi, periksalah 
dengan pastor Anda sebelum memberi jawaban. Banyak gereja tidak masuk ke dalam dunia sekuler jemaatnya. 
Namun, pembahasan ini menunjukkan bahwa kalau orang-orang Kristen berperkara di pengadilan, buat gereja hal itu 
memalukan. 
3. Apakah orang-orang Kristen bertengkar?  Ya, sayangnya selalu demikian. Semakin kita dewasa sebagai umat Kristen, 
semakin berkurang pertengkaran kita.

Jawaban TEKA-TEKI

Di dalam Ring

Permainan AYAT memori

Pertanyaan dan jawaban
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(Untuk murid yang lebih tua)
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Cerita Alkitab: Yesus Memberikan Makan 5000 Orang
Lukas 9:10-17

Salah satu cara kita dapat membangun kedamaian sejati dalam hati adalah 
percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Ini berarti memercayakan Tuhan dengan 
makanan kita, pakaian kita, pernikahan kita, keluarga kita, sekolah kita, studi 
kita, peluang kita, dan seluruh hidup kita. Ini bertentangan dengan apa yang 
dunia katakan kepada kita. Dunia mengatakan kita harus memiliki harga 
diri dan percaya pada diri kita sendiri, dan itu memang benar. Namun, ada 
waktunya ketika Tuhan ingin kita percaya kepadaNya dan bukan diri kita 
sendiri. Ketika kita hanya percaya pada diri sendiri, kita bisa kehilangan 
kedamaian kita. Ini karena pada suatu titik tertentu, kita tidak cukup. Kita 
tidak akan pernah berkecukupan. Dalam cerita Alkitab hari ini, para murid 
Yesus menghadapi masalah yang sangat besar. Mereka berhadapan dengan 
kerumunan orang yang lapar. Mereka punya pilihan untuk menyuruh mereka 
semua pergi untuk mencari makanan atau mencari cara untuk memberi 
mereka makan. Alkitab berkata, ada 5.000 laki-laki di sana, jadi paling tidak 
ada sekitar 20.000 orang termasuk semua perempuan dan anak-anak! Jumlah 
yang banyak untuk diberi makan!
Waktu para murid melaporkan masalah itu kepada Yesus, Yesus berkata 
kepada mereka, “Berilah mereka makan.” Sekali lagi, Yesus menantang para 
murid untuk melakukan sesuatu yang mustahil. Namun, mereka melihat ke 
5 potong roti dan 2 ikan yang ada di tangan mereka. 
Kalian dan saya juga bisa melihat apa yang ada di 

tangan kita, Kita dapat melihat keterampilan, talenta, pengetahuan, dan keuangan kita. Kita dapat 
melihat pada apa yang kita tahu dapat dilakukan atau pada talenta kita. Tuhan ingin kita percaya 
pada apa yang dapat DIA sediakan. Ada saatnya Tuhan ingin melakukan sesuatu yang ajaib tanpa 
memandang keterampilan kita. Tuhan bahkan memakai orang-orang yang lemah, supaya Dia dapat 
membuktikan kekuatannya. Kita dapat memiliki lebih banyak kedamaian dalam hati kita ketika kita 
bisa percaya pada Tuhan dan tidak mengandalkan diri sendiri. Kita tidak harus mengetahui semua hal. 
Tuhan sudah tahu.

Berikan apa yang kamu miliki dan biarkan 
Tuhan melakukan mukjizat. Si Bijak Willie 
dan Si Bodoh Fred menunjukkan ini dengan 
selembar kertas yang mustahil didaki. 
Namun, begitu kertas dipotong sedemikian 
rupa, dia akan menjadi lingkaran besar yang 
mudah didaki. (Lihat garis potongan untuk 
eksperimen kertasnya di bawah ini).

"Tetapi jawab Tuhan kepadaku, 
Cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, 
sebab justru dalam kelemahanlah
kuasa-Ku menjadi sempurna." 
Sebab itu terlebih suka aku 
bermegah atas kelemahanku, supaya 
kuasa Kristus turun menaungi aku." 
2 Korintus 12:9

Eksperimen kertas
Robek di garis merah.

AYAT Memori

Gunakan selotip untuk membuat pola engklek di lantai. Tuliskan kata-kata ayat 
memori di kertas dan tempelkan diatas setiap kotak engklek (letakkan selotip 
di seberang ujung kertas sehingga jari anak-anak tidak tersangkut di kata-kata). 
Suruh kelas berjajar di masing-masing sisi area engklek supaya mereka dapat 

melihat kata-kata saat anak-anak bergantian melompat. Saat anak-anak 
melompat di tiap kotak, kelas membacakan ayatnya.

Engklek

13131313
Kedamaian -vs- kepercayaan pada diri sendiri
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Minta pada Tuhan untuk sebuah kesempatan untuk 
melayani-Nya di area dimana kamu lemah. Daft ar di gerejamu 
untuk melayani di area tersebut. Jika kamu pendiam, 
berbicaralah lebih banyak minggu ini. Jika kamu cerewet, 
jadilah lebih banyak diam minggu ini.

CUKUP
KEKUATAN
SEMPURNA
KELEMAHAN
MEMBUAL

Aku memang hebat! 
Taruhan aku bisa 

menangani hal ini sendiri.

MENYOMBONGKAN
PAULUS
KRISTUS
KESEMPATAN
YESUS

1. Apakah kalian pernah melihat suatu mukjizat?  Berikan waktu untuk murid-murid mendiskusikan mukjizat-mukjizat 
yang berbeda, baik yang besar maupun kecil, yang mereka pernah saksikan. Bagikan kesaksian pribadi Anda kalau 
memang ada. Mukjizat-mukjizat ini dapat berupa peluang, seseorang yang membuka hati, kesembuhan, perubahan sikap, 
dan perlindungan dari Tuhan.
2. Bagaimana bisa Tuhan ada dimana-mana?  Tuhan tidak terbatas seperti kita. Dia mahatahu dan mahahadir. Ini artinya, 
tidak ada tempat untuk bersembunyi dari Tuhan. Dia melihat semuanya!
3. Apa talenta yang kalian punya yang dapat kalian pakai untuk melayani Tuhan? Berikan murid-murid Anda 
waktu untuk berdiskusi dan berbagi tentang talenta dan keahlian mereka yang berbeda. Jangan izinkan murid lain 
menertawakan atau mencela apa yang mereka bagikan. Cobalah untuk mendorong setiap murid.

M E N Y O M B O N G K A N C G H J T

D G K E L E M A H A N A S U L U A P

H J K S E M P U R N A S D K F G H Y

K E K U A T A N J K L L A U B M E M

S U T S I R K F K E S E M P A T A N

O M B O N G K A NM E N NM NM

S

Y

A T A NK E K U NK NK

L E M A H A NK E NK NK

E M P U R N AS ASS ASS

K E S E M A T A NK NK NP

C

K

C

B M E ML A U ML ML

S L U A PU PS P

S U T I R KSS KS K

(Untuk murid yang lebih tua)
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Kami berada di Meksiko.

TEMUAN BARU SUMBER 

PELAYANAN ANAK ANDA

www.ChildrenAreImportant.com

Materi kami gratis untuk diunduh, bebas 
untuk digunakan, bebas untuk dicetak dan 
bebas untuk dibagikan kepada gereja-gereja 

dan departemen lainnya tanpa obligasi.

Karena KITA dapat menjangkau lebih 
banyak anak UNTUK KRISTUS dengan 

BEKERJA SAMA!

Tidak ada hak cipta.Ya! Silakan cetak sebanyak yang Anda inginkan. Anda bahkan dapat menjualnya!Dan mereka akan selalu gratis di situs kami.













