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Kepada para guru,
Kami berdoa semoga Tuhan memberkati 
masing-masing dari Anda saat Anda melayani-Nya 
dan melayani 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 bukan seorang guru, dan ini akan membantu menginspirasi Anda untuk
peduli secara 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 kedagingan 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!” Di sanalah 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 sorak 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, Saudari Kristina
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Unit 3: Kesetiaan
Kelembutan Hati
Penguasaan Diri

Materi "Juara” ini ditulis oleh pelayanan “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
pelayanan 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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Sabar vs Tidak Sabar
Cerita Alkitab: Anak Lembu emas
Keluaran 32

Ayat Hafalan:
"Semoga dengan kuasa dari Allah yang agung, 

kalian dikuatkan sehingga kalian sanggup 
menderita segala sesuatu dengan sabar dan 

senang hati." Kolose 1:11

Sabar vs Nestapa
Cerita Alkitab: Ayub menderita dengan
 kesabarannya
Ayub 1-2

"Inilah yang menghibur 
aku dalam penderitaanku, 

bahwa janji-Mu itu memberi 
aku hidup." Mazmur 119:50

Ayat Hafalan:

Ayat Hafalan:Sabar vs Tinggi Hati
Cerita Alkitab: Raja Nebukadnezar
Daniel 4

"Lebih baik akhir suatu perkara daripada 
permulaannya; lebih baik bersabar 

daripada terlalu tinggi hati. " 
Pengkhotbah 7:8

Sabar vs Amarah
Cerita Alkitab: Daud, Nabal, dan Abigail
1 Samuel 25

"Kalau kalian marah, janganlah 
membiarkan kemarahan itu menyebabkan 

kalian berdosa. Janganlah marah 
sepanjang hari..." Efesus 4:26

Ayat Hafalan:

Sabar vs Hak
Cerita Alkitab: Manna dan Burung Puyuh
Keluaran 16:1-18

" Hendaklah kalian juga bersabar dan berbesar hati, 
sebab hari kedatangan Tuhan sudah dekat. Janganlah 

menggerutu dan saling menyalahkan, supaya kalian
 tidak dihukum oleh Allah. Ingat! Hakim sudah dekat, 

siap untuk datang."  Yakobus 5:8-9

1
2
3
4
5

Ayat Hafalan:

"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 2: buah Roh
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Kebaikan vs Perbandingan
Cerita Alkitab: Raja Saul dan Daud
1 Samuel 18:5-16

"Setiap orang harus memeriksa sendiri apakah
 kelakuannya baik atau tidak. Kalau baik, ia boleh 

merasa bangga atas hal itu. Tetapi tidak usah ia 
membandingkannya dengan apa yang dilakukan

 orang lain." Galatia 6:4

Ayat Hafalan:

4

Kebaikan vs Tipu Daya
Cerita Alkitab: Petrus menolak Kristus
Matius 26:31-35, 69-75

"Aku tak mau berkumpul dengan 
penipu, atau bergaul dengan 

orang munafi k." Mazmur 26:4

Ayat Hafalan:

Ayat Hafalan:

Ayat Hafalan:

Ayat Hafalan:

Ayat Hafalan:

Ayat Hafalan:

Ayat Hafalan:

Kebaikan vs Penarikan Diri
Cerita Alkitab: Rut dan Naomi
Rut 1:8-22

"Jika kau mempunyai kemampuan untuk 
berbuat baik kepada orang yang memerlukan 

kebaikanmu, janganlah menolak untuk 
melakukan hal itu." Amsal 3:27

Kebaikan vs Kebencian
Cerita Alkitab: Ester menyelamatkan 
orang-orangnya
Ester 3-5

"Saudara-saudaraku! Saya yakin bahwa ada 
banyak sekali hal yang baik padamu. Kalian 

pun mengetahui segala-galanya dan dapat 
mengajar satu sama lain juga." Roma 15:14

Kebajikan vs Apatis
Cerita Alkitab: Sodom dan Gomora
Kejadian 18:16-33

“Dalam derita seperti ini, kudambakan 
sahabat sejati. Entah aku masih tetap 

setia atau sudah melalaikan Yang 
Mahakuasa." Ayub 6:14

Kebajikan vs Kejahatan
Cerita Alkitab: Herodes dan Yohanes Pembaptis
Lukas 3:18-20, Matius 14:1-12

" Jangan mengeluarkan kata-kata 
jahat,  dan jangan suka akan tipu

muslihat."  Mazmur 34:14

Kebajikan vs Ambisi Egois
Cerita Alkitab: Menara Babel
Kejadian 11:1-9

"Janganlah melakukan sesuatu karena didorong kepentingan  
diri sendiri, atau untuk menyombongkan diri. Sebaliknya 

hendaklah kalian masing-masing dengan rendah hati 
menganggap orang lain lebih baik dari diri sendiri." Filipi2:3

Kebajikan vs Kecemaran
Cerita Alkitab: Yusuf dan Potifar
Kejadian 39:1-21

"Itulah sebabnya kami selalu mendoakan kalian. Kami berdoa 
supaya Allah menjadikan kalian layak untuk hidup menurut 

kehendak-Nya; untuk itulah Ia memanggil kalian. Semoga  Allah, 
dengan kuasa-Nya, memenuhi keinginan-Nya untukberbuat baik, 

dan menyempurnakan semua pekerjaan yang kalian lakukan 
karena percaya kepada Kristus." 2 Tesalonika 1:11
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Musik Pelajaran utama
Awali kelas Anda dengan menyanyikan lagu-lagu baru 
dan ajak semua orang bergerak dengan aksi. Unduh lagu 
dari situs web kami, dan pelajari aksi atau koreografi  yang
ditunjukkan dalam video.

Setelah Anda memperkenalkan pelajaran, pindahlah 
ke cerita Alkitab. Mohon cari referensi Alkitab untuk 
menemukan cerita lengkapnya, karena tidak dicetak penuh
dalam manual ini. Setelah mempelajari cerita Alkitab,
pastikan untuk meneruskan pelajaran utama dengan 
aplikasi pada kehidupan. Pada akhir pelajaran, baca ayat 
hafalan 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: Willy 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 mengenal Willy 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
memantau perkembangan 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 kepada 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 menempelkan benda-benda di 
halaman mereka. Bagi para murid yang lebih muda, objek 
dapat digunakan untuk mendekorasi halaman mewarnai 
mereka, seperti beras, bola kapas, mie, 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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Tulislah rasa terima kasih pada Tuhan tentang 
sesuatu saat kamu menderita. Coba lakukan 
seperti Ayub, "Tuhan memberi dan Tuhan 
mengambilnya. Terpujilah nama Tuhan selalu." 
Bagikan testimoni Anda dengan yang lain di 
kelas jika bisa.

JADWAL

6

Permainan Ayat HAFALAN

Pertanyaan dan Jawaban
(untuk murid lebih TUA)

Kartu PERTANDINGAN

Permainan dalam program ini semua adalah untuk
mempelajari ayat hafalan 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 jawabannya. Semakin mereka berdebat
tentang topik, semakin banyak mereka akan berpikir, dan
semakin baik yang 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 hafalan,
mencocokkan tugas dengan masing-masing dosa.

Di dalam Ring

1. musik

2. Drama

5. Tugas pekerjaan rumah

3. Pelajaran utama

4. Buku murid

6. Permainan Ayat HAFALAN

7. Pertanyaan dan Jawaban

8. KARTU KEHADIRAN

30 MENIT

30 MENIT

30 MENIT

OPSIONAL. 30
MENIT
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Para Pelatih

7

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
melakukan sesi laporan 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, mari bayangkan Anda dapat benar-benar melatih 
murid Anda, dan memantau 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 hanya akan 
mengingat buah 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 kelas setiap minggu untuk mendiskusikan
tugas dan mendorong mereka untuk melatih
murid-murid mereka dengan tepat.
• Menelepon/mengirim SMS pada pelatih setiap 
minggu untuk mengingatkan mereka pada tugas 
mereka.
(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.
• 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 
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Pertemuan inspirasional

Upacara Penghargaan

Tugas utama 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 mengamati
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 yang 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 memberi pahala atas 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 menjadi kompetisi sesungguhnya. 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, KESETIAAN memiliki 7 minggu studi. Mereka yang melakukan tugas setidaknya 3 minggu
bisa memenangkan medali perunggu, perak untuk 5 minggu, dan medali emas untuk semua 7 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 mengarah pada penginjilan, 
dan Anda akan perlu tugas yang lebih mudah sehingga mereka tetap terdorong dan ingin melanjutkan kelas Anda.
Pada akhir tahun, adakan 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
memberikannya kepada siswa Anda di atas panggung di depan orang dewasa di gereja!

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 ini.
• 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: Anak lembu emas
Keluaran 32

Selamat datang kembali di "sang juara," bulan ini kita akan belajar tentang 
kesabaran. Cerita Alkitab hari ini adalah tentang Israel dan kurangnya 
kesabaran. Hanya 3 bulan sebelumnya (Kel 19: 1) mereka diselamatkan 
dari malapetaka, diselamatkan dari perbudakan di Mesir, dan menerima 
perlindungan Tuhan dengan pilar api dan awan. Tuhan menyelamatkan 
mereka lagi saat menyeberangi laut merah, memberi mereka keajaiban 
adanya air di padang pasir, serta roti dan daging yang jatuh dari langit setiap 
hari untuk mereka makan! (Kel 16: 1) Tuhan memanggil Musa ke gunung 
tempatnya tinggal untuk waktu yang lama (40 hari, Kel 24:18). Orang-orang 
meminta Harun membuatkan tuhan bagi mereka. Harun menyuruh mereka 
untuk mengumpulkan emas dan membentuknya menyerupai gunungan 
dan mereka menyembahnya dengan festival makan dan tarian. Tuhan 
melihat dosa mereka dan berkata kepada Musa agar bergegas menuruni 
gunung. Tuhan dan Musa marah dan menghukum orang-orang Israel 
karena ketidaktaatan dan ketidaksabaran mereka.Tuhan berbicara kepada 
kita seperti yang Dia lakukan pada umat-Nya saat itu. Dia memberi 

janji-janji dan arah bagi kehidupan kita. Dia mungkin memberi Anda misi, atau memberikan gairah untuk sesuatu yang 
akan dapat Anda lakukan di masa depan. Dia akan meminta Anda untuk menjadi guru, pendeta, atau dokter. Terkadang, 

Pelajaran UtamaDrama
Si Bijak Willy mulai menyiapkan makan 
malam yang menyenangkan bagi mereka 
berdua. Si Bodoh Fred lelah menunggu 
dan mencoba untuk makan bola.

Ayat Hafalan
"Semoga dengan kuasa dari Allah 

yang agung, kalian dikuatkan 
sehingga kalian sanggup menderita 

segala sesuatu dengan sabar dan 
senang hati." Kolose 1:11
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Permainan AYAT Hafalan
Mintalah setiap anak menulis ayat pada selembar kertas berwarna, menggambar garis 
puzzle dan memotongnya menjadi banyak bagian. (Jika waktu terbatas, persiapkan teka-teki 

sebelumnya.) Lakukanlah perlombaan untuk melihat siapa yang tercepat menyelesaikan 
teka-teki. Pemenangnya adalah siswa pertama atau tim yang  berdiri dan membaca 

ayat dengan lantang setelah menyelesaikan teka-teki.

Teka-teki Jigsaw
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Tuhan memanggil atau menugaskan kita bertahun-tahun sebelum hal itu terjadi. Disaat inilah kita perlu bersabar. Kita tahu 
Tuhan telah memanggil kita, meskipun orang lain tidak bisa melihatnya. Sulit untuk diabaikan dan diperlakukan seolah-olah 
tidak ada yang bisa kita tawarkan. Mungkin Anda merasa bahwa Tuhan berkata Dia akan menyembuhkan Anda, tetapi 
Anda masih dalam keadaan sakit.Tuhan tidak dibatasi oleh waktu seperti kita. Tuhan selalu ada, dan akan terus ada untuk 
selama-lamanya. Kita memiliki tubuh yang fana sekarang dan merasakan detakan jam. Bagi orang Israel, bulan-bulan saat 
Musa berada di gunung itu lama dan mereka menjadi tidak sabar. Daripada menunggu Tuhan yang baru saja menyelamatkan 
mereka beberapa kali, mereka membuat tuhan lain. Kita juga bisa tergoda untuk memenuhi janji-janji Tuhan dengan 
mengatur segala sesuatunya sendiri, mencoba sendiri untuk membuatnya terjadi pada kita. Itu bukan berkat Tuhan. Berkat 
dari Tuhan datang ketika kita sabar dan mempercayai-Nya untuk melakukan pekerjaan-Nya, pada waktu-Nya. Bagaimana 
bangsa Israel benar-benar lupa atas semua keajaiban yang baru-baru ini dilakukan oleh Tuhan? Kita tahu persis bagaimana 
mereka lupa, karena kita juga melupakan apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita! Kesabaran adalah buah penting 
dari Roh. Dengan itu, kita bisa menjadi pria dan wanita Tuhan yang kuat. Namun, tanpa kesabaran, kita akan menjadi seperti 
bayi, terombang-ambing dari satu bulan ke bulan berikutnya. Kesabaran akan membantu Anda tidak lagi seperti bayi!

Sabar vs Tidak Sabar1
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Jawaban TEKA-TEKI

(Untuk murid yang lebih tua)
Pertanyaan dan jawaban
1. Bagaimana cara Tuhan berbicara pada kita? Apa hal terakhir yang dikatakan-Nya pada kamu? Tuhan menggunakan 
Firman-Nya, Alkitab. Ayat-ayat akan "melompat" dari halaman dan akan tampak berlaku pada waktu tertentu. Tuhan 
juga bisa menggunakan orang-orang seperti pelatih, pendeta dan guru untuk berbicara dengan Anda. Tuhan juga bisa 
berbicara langsung kepada Anda seperti ketika Anda merasakan suatu perasaan kuat untuk berhenti dan membantu 
orang lain, atau menghindari situasi atau orang atau jalan tertentu.
2. Hal-hal apa yang bisa kita lakukan sehingga kita tidak melupakan keajaiban Tuhan secepat bangsa Israel dalam 
cerita hari ini? Kita dapat menggunakan buku harian atau jurnal untuk mencatat bagaimana Tuhan berkarya. Kita bisa 
merayakan waktu khusus saat Tuhan melakukan sesuatu yang lebih besar. Kita bisa membuat festival dan pesta khusus, 
kita dapat menandai tanggal khusus pada kalender dan merayakan apa yang telah dilakukan Tuhan. Kita bisa bersaksi 
dan berbagi hal-hal yang Tuhan lakukan dalam hidup kita.
3. Apa maksud dari keabadian? Bagaimana mungkin kita bisa hidup selamanya? Dalam kekekalan tidak ada waktu, itulah 
kehidupan abadi setelah kematian. Alkitab mengatakan bahwa kita kekal dan kita akan hidup selamanya di surga atau 
neraka. Kristen tidak percaya akan penyucian, tapi kita akan bergerak langsung ke salah satu antara surga bersama Tuhan 
atau neraka sebagai hukuman kekal. Ini juga berarti bahwa kita tidak akan datang kembali ke bumi sebagai orang lain 
atau menjadi seperti yang beberapa orang percayai, tapi ketika kita mati, kita meninggalkan bumi selamanya dan beralih 
ke surga atau neraka.
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Di dalam ring
Tulislah di tanah sesuatu yang telah Tuhan lakukan untuk 
kamu, lalu tandai tempat tersebut dengan batu. Lakukan 
juga di gereja, setiap siswa membuat tempat khusus mereka 
sendiri, dan lakukan lagi di rumah selama seminggu. 
Setelah tempat kamu ditandai dengan batu, bagikan pada 
orang lain tentang apa yang telah Tuhan lakukan.

KESABARAN
ISRAEL
WABAH
PERBUDAKAN

PERLINDUNGAN
MUSA
GUNUNG
MENUNGGU

WAKTU
ABADI
TUHAN
BERKAH
KEAJAIBAN

Sepertinya 
saya akan 

berada 
di sana 

lebih cepat 
dengan ini.
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Ayat Hafalan

Cerita Alkitab: Ayub menderita dengan kesabarannya
Ayub 1-2

Minggu ini kita memfokuskan diri pada kesabaran dan kontrasnya dengan 
kenestapaan. Orang di seluruh dunia mengalami diskriminasi, bencana 
alam, penganiayaan, penyakit dan kematian. Tidak seorang pun di planet ini 
dapat bersembunyi dari penderitaan yang tak terelakkan. Uang, kekuasaan 
atau ketenaran tidak dapat melindungi kita dari penderitaan. Bagi orang 
Kristen, tantangannya adalah bagaimana kita akan menanggapinya. Apakah 
kita akan membiarkan kenestapaan dari rasa sakit untuk menenggelamkan 
kita? Atau kita bisa mengembangkan kesabaran melalui rasa sakit dan 
menjadi contoh nyata bagi dunia?. Dalam kitab Yakobus (Yakobus 5: 10-11), 
Tuhan menyebutkan kesabaran dalam menghadapi penderitaan, menyoroti 
kehidupan Ayub sebagai contoh yang baik. Firman mengatakan bahwa semua 
orang yang telah bertahan melalui penderitaan dianggap diberkati.
Catatan Alkitab tentang Ayub sangat menarik karena membuka mata kita ke 
dunia supranatural yang lengkap termasuk malaikat, Tuhan di surga dan iblis 
yang menjelajah bumi. Tuhan membanggakan kepada Iblis tentang seorang 
pria yang cakap bernama Ayub. Iblis mengatakan bahwa Ayub berperilaku 

baik karena Tuhan telah memberkatinya, dan menantang Tuhan bahwa jika Dia mengambil semua berkat-Nya, maka Ayub 
akan mengutuk Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan memberikan izin pada Iblis untuk menyerang Ayub, dan dalam satu hari ia 
membunuh semua ternak, budak, dan keluarganya! Ayub tidak mengutuk Tuhan, dan kemudian iblis mendapat izin untuk 
menyerang kesehatan Ayub juga. Iblis yakin bahwa jika Ayub secara pribadi menderita, pasti ia akan mengutuk Tuhan. 
Ayub tergeletak dan ditutupi luka yang sangat menyakitkan, kehilangan semua kekayaannya dan seluruh keluarganya, tapi 
ia menolak untuk mengutuk Tuhan dan menyalahkan-Nya untuk masalahnya. Istrinya menekan dia dan teman-temannya 
datang menyalahkan dia. Mereka mengatakan kepada Ayub bahwa ia pasti telah berdosa karena diganjar semua rasa sakit ini 
dan kematian di sekelilingnya. Namun, Ayub tetap setia kepada Tuhan, dan tetap bersabar dan tidak membiarkan kenestapaan 
mengalahkannya. Kita bisa melihat dari catatan Alkitab ini bahwa Tuhan menginginkan kita untuk menghormati Dia di masa 
baik dan buruk. Kita tidak bisa hanya menjadi orang Kristen yang gembira ketika hal-hal berjalan dengan baik. Ayub berkata 
kepada istrinya, "Haruskah kita menerima yang baik dari Tuhan, dan tidak menerima masalah?".Sakit dan kematian adalah hal 
yang alami. Kenestapaan dari pada-Nya pun alami dan manusiawi. Namun, kesabaran kita saat melalui waktu yang sangat sulit 
adalah supranatural. Hal ini membutuhkan Tuhan yang bekerja di dalam diri kita, dan juga kepercayaan penuh pada Tuhan. 
Semua orang pernah berjalan melalui masa-masa sulit. Namun, jika Anda dapat membiarkan kesabaran tumbuh dalam diri 
Anda dan bukan kenestapaan serta keluhan, Anda akan tumbuh menjadi seorang Kristen yang matang.

Si Bodoh Fred dan Si Bijak Willy bersiap 
untuk melakukan balapan besar. Willy 
berlari jauh meskipun itu menyakitkan, 
Fred berhenti sesaat setelah dia merasa tidak 
nyaman. Kemudian pada saat balapan besar, 
Willy menang dengan mudah, berjalan 
melalui garis fi nis.

"Inilah yang menghibur 
aku dalam penderitaanku, 
bahwa janji-Mu itu memberi 
aku hidup. " Mazmur 119:50

Kutip ayat jika kamu ... makan sarapan pagi ini, mandi semalam, memiliki mata coklat, 
menyukai brokoli, membereskan tempat tidur hari ini, memiliki saudara perempuan, 

mengenakan pakaian merah, dll. Ini adalah cara yang mudah untuk mengulang 
ayat beberapa kali untuk membantu anak-anak menghafalnya.

Kutipan jika kamu ...

Pelajaran UtamaDrama

Permainan AYAT Hafalan
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22 Sabar vs Nestapa2
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bersama kita karena PILIHAN ada di tangan kita.
2. Mengapa orang yang kita cintai harus mati?
Kematian adalah sesuatu hal yang menyentuh setiap orang, karena tidak ada yang hidup selamanya. Namun, roh kita akan 
hidup selamanya, baik di surga atau neraka. Inilah sebabnya mengapa kematian adalah kehilangan yang menyengat bagi 
orang Kristen. Kematian hanya bisa mengambil tubuh ini, tapi semangat saya kemudian akan bebas bersama Tuhan di 
surga. Tuhan tidak akan melindungi semua orang Kristen di seluruh dunia dari penderitaan yang dirasakan oleh semua 
manusia. Sebaliknya, kita harus menjadi contoh hidup kesabaran dan penderitaan di dunia.
3. Bagaimana mungkin penderitaan adalah berkat?
Penderitaan bisa mendekatkan kita kepada Tuhan. Hal ini dapat memberikan kesempatan untuk belajar kasih sayang. 
Penderitaan pun dapat menawarkan hadiah kepada orang lain, seperti yang Yesus katakan bahwa kita akan menerima 
imbalan karena mengunjungi orang lain atau memberikan secangkir air dingin. Kita akan lebih siap untuk membantu 
orang lain, setelah kita telah mengalami penderitaan.

1. Mengapa Tuhan membiarkan kita menderita?
Penderitaan memasuki dunia saat dunia jatuh dalam dosa. Tuhan tidak menginginkan 
robot dan orang-orang ceroboh untuk selamanya. Tuhan ingin kita untuk mengasihi-Nya 
melayani-Nya karena kita MEMILIH untuk melakukannya. Namun, ini berarti bahwa 
beberapa orang akan MEMILIH untuk tidak mengikuti Tuhan. Beberapa akan memilih 
untuk berbohong, menipu, mencuri, membunuh, dan menghancurkan. Penderitaan ada 

(Untuk murid yang lebih tua)Pertanyaan dan jawaban

12

Jawaban TEKA-TEKI

KESABARAN
KESEDIHAN
LUKA
MENDERITA

TERBERKATI
AYUB
DISERANG
PENYALAHAN

DOSA
TEKANAN
TEMAN
DEWASA

KRISTEN
PENERIMAAN

Di dalam ring
Tulislah rasa terima kasih pada Tuhan tentang sesuatu 
saat kamu menderita. Coba lakukan seperti Ayub, "Tuhan 
memberi dan Tuhan mengambilnya. Terpujilah nama Tuhan 
selalu." Bagikan testimoni kamu dengan yang lain di kelas 
jika bisa.

Terkadang 
saya 

merasa 
ingin menangis, 

tapi saya 
masih bisa 
tersenyum.

M E R N E T S I R K T D N

E L U K A O N I T U Y I A

N P D O S A L E K J G S H

D V C E N A M S D F H E I

E B B A W A H I W I O R D

R A K U N A B N R M P A E

I E T A Y L S V C E S N S

T W K E S A B A R A N G E

A T E R B E R K A T I E K

O H N N A H A L A Y N E P

H I

N R

C E

N

E

A

N

P

N

C

W

E

H

N

A

N

N A H A L A Y N E PE PE PN PP

N A

A

A K

E

N

A

A

T

N

A H

N

T

E K

SM

HH

A

H

N

T

K

S

HH

L U K AAK AL

K E S B A R AA NA NK NN

N

A

H

I

D

E

S

E

K

N

K

B

U

A Y

B

U

B

U N

A

A

B

A

A

N

A

O SSS AASD

E

W

A B

S

E N

W

E

W A

N AA

D

A

DD

B

N

A

N

A

A

ODD

N E T S I R KNNN KNNM

E

N

D

E

R

I

T

A

TT

M

A T E R B E R K A T IIIT I

D

I

S

E

R

A

N

G

D

G

www.ChildrenAreImportant.com – Children’s ministry resources, Sunday School, and Vacation Bible School (VBS) curriculum for churches and teachers. Indonesia



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

13

Ayat Hafalan

Cerita Alkitab: Raja Nebukadnezar
Daniel 4

Hari ini kita akan belajar tentang kesombongan dan bagaimana hal itu 
dapat menenggelamkan kita. Bahkan, kesombongan benar-benar bisa 
menghancurkan kita jika kita membiarkannya! Yang benar adalah bahwa 
kita layak selalu mengakui bahwa Tuhan selalu membantu kita mencapai 
apa yang kita miliki, dan Dia harus menerima semua pujian. Semakin kita 
menyombongkan prestasi kita sendiri, semakin banyak kesulitan yang akan 
kita alami. Cerita Alkitab hari ini adalah tentang raja Nebukadnezar yang 
berdiri di atas atap rumahnya, menatap keluar ke kerajaannya yang indah. Ia 
berpikir, "Sungguh kota yang luar biasa yang telah dibuat oleh kekuatan saya 
sendiri," pada dasarnya mengatakan, "Saya sangat mengagumkan!" Tuhan telah 
memperingatkan raja ini di tahun sebelumnya dalam mimpi untuk berhati-hati 
dengan kesombongan, atau Tuhan sendiri akan merendahkan dirinya. Namun, 
dia berdiri di atap, penuh kesombongan atas semua yang telah dicapainya. 
Maka Tuhan merendahkan dirinya. Kata-kata itu masih segar dibibir raja 
ketika suara dari sorga mengambil kekuasaannya. Ia diusir dari istana, dan 
kehilangan akalnya. Dia berjalan di luar kota seperti ternak sementara rambut 
dan kukunya tumbuh terus. Raja terkenal ini menjadi seperti binatang liar, 
hidup sendirian di luar. Kesombongan adalah dosa yang buruk, dan Tuhan 

tidak memiliki kesabaran untuk dosa itu. Tuhan dapat merendahkan manusia, menghilangkan pekerjaan mereka yang luar 
biasa atau menyebabkan mereka kehilangan uang. Tuhan berdaulat atas segalanya dan Dia peduli tentang kita. Ketika kita 
menjadi sombong, Tuhan akan merendahkan kita demi kepentingan kita. Di sisi lain, kita dapat membuat hidup lebih mudah 
dengan merendahkan diri sebelum Dia yang melakukannya. Kesombongan adalah musuh dari buah roh. Bulan ini kita 
belajar tentang kesabaran. Menunggu bisa saja menjadi hal yang sangat sulit dilakukan. Kadang-kadang kita harus menunggu 
Tuhan untuk memenuhi mimpi yang Dia janjikan, atau kita harus menunggu orang lain untuk melakukan apa yang mereka 
janjikan. Atau, kesombongan bisa saja menghalangi kesabaran kita. Semakin tinggi pikiran kita tentang diri kita, semakin 
kita tak ingin menunggu orang lain. Seorang raja tidak harus menunggu siapa pun! Jadi semakin kita berpikir seperti raja, 
semakin kita tak ingin menunggu. Alkitab mengatakan bahwa raja ini hidup seperti binatang selama 7 "kali", atau mungkin 
berarti 7 tahun! Setelah itu, raja Nebukadnezar menengadah ke langit dan mengakui bahwa Tuhan adalah raja yang nyata 
di bumi, dan ia memuliakan Tuhan. Kewarasannya pun kembali kepadanya, dan ia dikembalikan sebagai raja.Apakah Anda 
ingin direndahkan oleh Tuhan, atau merendahkan diri sendiri? Pilihan ada di tangan Anda.

Si Bijak Willy dan Si Bodoh Fred melamar 
pekerjaan, masing-masing membawa 
sekop. Fred dengan lantang menyatakan 
hal yang tidak realistis dan konyol tentang 
seberapa cepat dia bisa menggali, sementara 
Willy dengan rendah hati mengatakan dia 
benar-benar ingin bekerja dan berjanji akan 
bekerja keras dan melakukan yang terbaik. 
Willy mendapatkan pekerjaan tersebut.

"Lebih baik akhir suatu perkara 
daripada permulaannya; lebih 
baik bersabar daripada terlalu
 tinggi hati." Pengkhotbah 7:8

Pelajaran UtamaDrama

Permainan AYAT Hafalan Meletuskan balon

33

Pompalah balon udara, satu balon untuk setiap kata dari ayat yang dihafal. Dengan spidol permanen, 
tulis satu kata dari ayat yang di ingat pada setiap balon. Tempelkan balon di dinding sesuai dengan 
urutan menggunakan selotip transparan (jika waktu memungkinkan, anak-anak bisa bergantian 
melakukan hal ini). Jika balon dipasang selama waktu kelas, mintalah seluruh kelas untuk membaca 

kata-kata yang telah di tempelkan. Setelah semua balon berada di tempat yang sesuai, kemudian 
mintalah relawan secara bergiliran meletuskan setiap balon (dapat dengan menggunakan “push 

pin”), diikuti oleh semua anggota kelas membaca ayat tersebut bersama-sama setiap kali 
sebuah balon meletus.

Sabar vs Tinggi Hati3
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Di dalam ring
Lakukan aktivitas untuk merendahkan dirimu. Kamu bisa 
memberikan tempat antrianmu pada orang lain, hindari 
menonton acara TV dengan tokoh yang sombong, berikan 
tempatmu di panggung atau di depan untuk orang lain, atau 
biarkan orang lain benar.

(Untuk murid yang lebih tua)Pertanyaan dan jawaban
1. Apakah sang raja benar menjadi gila dan memakan rumput?
Beberapa orang mengambil cerita dari Alkitab dan mengatakan bahwa itu adalah "kiasan", bukan kisah nyata yang 
sebenarnya. Jika Alkitab berkata bahwa Tuhan merendahkan sang raja dengan membuatnya gila, akankah kita percaya? 
Kita tahu hal itu sangat mungkin terjadi! Mari kita memilih untuk percaya bahwa Tuhan adalah sangat berkuasa, dan dapat 
merendahkan diri kita kapan pun Dia mau.
2. Bagaimana cara sang raja merendahkan dirinya agar bukan Tuhan yang melakukannya?
Sang raja bisa berkata, "Lihatlah kerajaan indah yang TUHAN buat ini" dan bukannya mengklaim bahwa hal itu dilakukan 
"Dengan kekuatan saya sendiri." Dia bisa juga mengucapkan terima kasih pada orang lain, memberi mereka pengakuan. 
Dari takhta itu, sang raja bisa secara publik mengakui bantuan Tuhan.
3. Bagaimana kalian bertindak seperti raja dalam komunitas? Akan terlihat seperti apa?
Orang bertindak seperti raja sepanjang waktu! Di sinilah kita mengklaim kemuliaan untuk diri kita sendiri, memamerkan 
seberapa baik hal yang kita lakukan, dan menolak untuk memberikan kredit kepada Tuhan atau orang lain. Hal ini juga 
terjadi ketika kita berusaha untuk mencari ketenaran dan keberuntungan untuk menjadi kaya atau terkenal.

14

Jawaban TEKA-TEKI

DOSA
RAJA
EGO
KOTA

TUHAN
MERENDAHKAN 
DIRI
KESABARAN

PEMENUHAN
JANJI
MENGAKUI
MEMUJI
KREDIT

Saya tidak 
ingin 

merendahkan 
diri saya! Apa

 saya harus 
melakukannya?
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Ayat Hafalan

Cerita Alkitab: Daud, Nabal, dan Abigail
1 Samuel 25

Minggu ini kita belajar tentang kemarahan yang berlawanan dengan 
kesabaran. Kemarahan adalah emosi yang menarik, karena dapat 
membutakan kita. Kemarahan dapat mengambil alih seluruh diri kita, 
membuat kita memikirkan hal lain. Kita bisa marah sembari berbuat dosa 
terhadap orang lain, atau diri kita sendiri. Kemarahan yang paling sulit 
untuk dikontrol adalah ketika kita telah dianiaya. Ketika kita tahu bahwa 
kita benar, itulah saat yang paling sulit untuk mengontrol kemarahan kita.
Inilah yang terjadi dalam cerita Alkitab hari ini. Daud marah karena ia telah 
diperlakukan dengan tidak benar. Daud bepergian dengan 600 orang yang 
menemaninya. Dia mengirim beberapa orang untuk meminta bantuan pada 
Nabal, memberi makan anak buahnya saat mereka melakukan perjalanan 
melalui daerah itu. Karena Daud telah membantu Nabal untuk waktu yang 
lama, membantunya menghemat waktu dan uang, sudah menjadi hak Daud 
untuk kemudian meminta imbalan dari Nabal. Namun, Nabal dengan kejam 
berkata, TIDAK! Oleh karena itu, Daud menjadi marah, dan memutuskan 
untuk membalas dendam. Daud sedang dalam perjalanan dengan 400 
laki-laki untuk membunuh Nabal, ketika Abigail (istri Nabal) diberitahu 
tentang bahaya tersebut, dan dengan cepat dia mengatur rencana. Dia 
mengemasi makanan untuk 600 orang, dan melakukan perjalanan untuk 
bertemu Daud. Dia membungkuk, meminta maaf atas perilaku Nabal, dan 

memberi makanan kepadanya. Terlihat jelas bahwa Abigail menyelamatkan nyawa Nabal. Alkitab membagikan cerita ini 
yang menunjukkan bahwa Daud berhak untuk marah. Namun, ketika Abigail menghentikan Daud dari balas dendam, cerita 
berubah, dan Abigail dipandang lebih seperti melindungi Daud daripada Nabal. Daud berhak untuk membalas dendam, tapi 
hal itu tidaklah baik. Dia mungkin benar, tetapi tidak diberkati. Meskipun tampaknya Abigail menyelamatkan Nabal, pada 
kenyataannya ia menyelamatkan Daud dari kemarahannya sendiri. Kebijaksanaan dalam situasi ini adalah untuk bersabar 
dan bukannya marah. Pada akhirnya, Allah menghukum Nabal untuk kesalahannya terhadap Daud. Ketika kita menghadapi 
keputusan antara kemarahan dan kesabaran, kita bisa bertanya pada diri sendiri pertanyaan yang sama. Apakah kita ingin 
menjadi benar dan tepat, tetapi tidak diberkati? Atau akan lebih memilih cara terbaik yang mengarah ke keberkahan?

Seseorang secara tidak sengaja menyandung 
Si Bodoh Fred sehingga dia jatuh ke dalam 
lumpur. Fred marah dan ingin memukul 
orang yang menyandungnya tapi Si Bijak Willy 
mengatakan bahwa orang itu tidak sengaja 
melakukannya dan tidak boleh dihukum. 
Kemudian ketiganya menjadi teman karena 
Willy mengalihkan kemarahan Fred.

 “Kalau kalian marah, janganlah 
membiarkan kemarahan itu 
menyebabkan kalian berdosa. 
Janganlah marah sepanjang hari..." 
Efesus 4:26

Pelajaran UtamaDrama

Tulis huruf pertama setiap kata dari ayat yang diingat di papan. Anak-anak kemudian mencoba 
untuk menuliskan ayatnya.

Satu huruf satu waktuPermainan AYAT Hafalan

15

444 Sabar vs Amarah
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(Untuk murid yang lebih tua)
Pertanyaan dan jawaban

1. Apa yang salah dengan marah saat dianiaya? Kemarahan ketika 
seseorang menganiaya kita dapat menjadi bukti nyata dari kurangnya 
kepercayaan pada Tuhan. Ini menunjukkan keegoisan dalam hati kita. 
Namun, kemarahan atas orang lain yang dianiaya bisa kita tunjukkan 
dengan kasih dan perhatian untuk mereka. Apa yang kita lakukan 
terhadap kemarahan kita bisa saja menjadi dosa, jadi kita harus 
berhati-hati.
2.Pernahkah kamu dianiaya saat kamu benar? Jelaskan. Berikan siswa 
Anda kesempatan untuk mendiskusikan situasi yang berbeda saat mereka 
merasa dianiaya. Diskusikan apakah itu kesalahan mereka sendiri atau 
tidak. Bila Anda telah menetapkan bahwa sesuatu itu bukan kesalahan mereka, diskusikan kesabaran yang dibutuhkan 
untuk tidak membalas dendam.
3. Akankah Tuhan selalu membalaskan dendam saya? Salah satu alasan kita bisa mengesampingkan kemarahan kita 
karena dianiaya adalah jaminan bahwa Allah memiliki dendam dan bahwa Dia akan membalas setiap orang menurut 
perbuatan mereka. Masalah muncul ketika kita ingin Allah membalaskan dendam kita di bumi ini dan dalam kehidupan 
kita. Allah akan membalas setiap orang, tapi kita tidak bisa tahu kapan, di mana atau jika bahkan itu akan terjadi dalam 
masa hidup kita atau tidak.

16

Di dalam ring
Beli beberapa barang kecil untuk diberikan sebagai hadiah. 
Kapan pun kamu marah, berikan sebuah barang ke orang 
yang membuat kamu marah. Coba untuk menghentikan 
amarahmu dengan memberikan hadiah kecil kepada 
seseorang, dan lihat perkembangan kesabaranmu.

Jawaban TEKA-TEKI

AMARAH
EMOSI
BUTA
SALAH

BENAR
DAUD
NABAL
ABIGAIL

BAHAYA
MAKANAN
BEPERGIAN
PERLINDUNGAN

BENAR
TERBERKATI

Jangan lihat! Saya 
tak ingin terpergok! 
(karena itu membuat 
saya sangat marah.)
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Cerita Alkitab: Manna dan Burung Puyuh
Keluaran 16:1-18

Siswa sekalian, pertandingan pekan ini adalah antara kesabaran melawan 
hak. Hak berarti ketika seseorang percaya bahwa ia layak mendapatkan 
hak istimewa tertentu, dan biasanya mereka menyombongkan hal tersebut. 
Biasanya hal ini terlihat di negara-negara kaya tempat orang berharap 
mereka harus memiliki segala sesuatu yang mereka inginkan atau butuhkan. 
Tentu hak juga dapat ditemukan di negara-negara miskin, tempat orang 
merasa mereka berhak meminta-minta karena mereka merasa harus 
diberikan hal yang sama seperti orang lain. Tak satu pun dari sikap ini 
baik. Tuhan berharap agar kita bersabar dan mempercayakan hidup kita 
kepada-Nya. Dalam cerita Alkitab hari ini, orang-orang Israel sedang berada 
dalam kebutuhan, dan mereka mulai memohon dan meminta kepada Tuhan. 
Alkitab mengatakan mereka menggerutui Tuhan, dan mengeluh serta 
mengatakan mereka berharap mereka tinggal di Mesir saja dan bukannya 
mengikuti Tuhan ke padang gurun. Mereka berteriak bahwa mereka 
lebih memilih mati di Mesir. Tapi kemudian hal yang tak terduga terjadi! 
Tuhan merawat mereka dengan keajaiban, Tuhan mengirimkan manna 
dan burung puyuh turun dari langit! Setiap pagi ada roti untuk dimakan, 
serpihan tipis yang disebut manna. Selain itu, setiap malam ada daging 
juga untuk dimakan, burung yang disebut burung puyuh yang Tuhan utus 
untuk mereka..Namun, bahkan ketika Tuhan melakukan mujizat-mujizat 
ini, mereka terus menggerutu. Dalam Bilangan 11: 6, orang-orang ini 
menggerutu, "Tapi sekarang kami telah kehilangan selera; kami tidak pernah 

melihat yang lain kecuali manna ini!"Tuhan marah pada Israel karena mereka terus menggerutu dan mengeluh. Mereka 
memiliki rasa hak, mereka merasa mereka bisa menuntut makanan dari Tuhan. Pada kenyataannya, tidak satu pun dari kita 
berutang apa pun dari siapa pun. Kita tidak bisa menuntut sesuatu dari Tuhan, pemerintah, orang tua, dari gereja-gereja kita 
atau dari orang asing. Kita harus memiliki kesabaran dan bukannya rasa hak.

Si Bijak Willy dan Si Bodoh Fred disajikan 
makan siang di sekolah, bukan makan siang 
yang besar tetapi memadai. Fred mengeluh 
dengan keras bahwa makanannya tidak cukup. 
Willy diam dan bersyukur kepada Tuhan untuk 
makanan yang dia terima.

"Hendaklah kalian juga bersabar 
dan berbesar hati, sebab hari 
kedatangan Tuhan sudah dekat. 
Janganlah menggerutu dan saling 
menyalahkan, supaya kalian tidak 
dihukum oleh Allah. Ingat! Hakim 
sudah dekat, siap untuk datang."  
Yakobus 5:8-9

Ayat Hafalan

Pelajaran UtamaDrama

Permainan AYAT Hafalan
Kursi Musikal

55

Saya percaya 

saya layak 

mendapatkan 

semua ini, 

sebanyak yang 

bisa lengan ini 

bawa!

Atur kursi untuk setiap anak dan posisikan mereka berbentuk lingkaran. Potong kertas 
berwarna di bagian yang berbeda dan tempatkan di bagian belakang kursi. Setiap warna harus 
ditempel setidaknya di tiga kursi. Mulailah menyalakan musik dan biarkan anak-anak berjalan 
di sekitar kursi. Ketika musik berhenti, anak-anak duduk dengan cepat. Pengajar menyebutkan 
sebuah warna dan setiap anak yang duduk di kursi yang memiliki warna tersebut berdiri dan 
membacakan ayat yang diingat. Jika pengajar menyebut warna merah, semua anak dengan kertas 

merah di kursi mereka berdiri dan mengucapkan ayat bersama-sama.

Sabar vs Hak5
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Di dalam ring
Minggu ini kamu tidak berutang apa-apa dari siapa 
pun. Setiap kali kamu ingin meminta sesuatu, hentikan 
dirimu. Setiap kali kamu berhasil menghentikan diri 
dari meminta makanan, nikmat, waktu, atau bantuan; 
kamu menang melawan dosa ini.

(Untuk murid yang lebih tua)
Pertanyaan dan jawaban
1. Hal apa yang kamu harapkan dari pemerintah?
Bahas program berbeda yang mungkin dimiliki pemerintah Anda, dan bagaimana kita 
merasa berhak untuk menerima program-program tersebut. Apakah Anda memiliki satu 
negara tetangga yang memiliki seperangkat program berbeda dari yang telah orang ketahui? 
Apakah orang-orang mengeluhkan tentang apa yang tidak mereka miliki, atau membual 
tentang apa yang mereka miliki?
2. Apa yang sering orang katakan saat mereka menggerutu dan mengeluh tentang hal yang 
tidak mereka miliki?
Diskusikan keluhan umum di daerah atau negara Anda. Berguraulah dengan siswa, ejek 
dengan ringan tentang cara kita mengeluh. Hati-hati, gunakan ejekan tersebut sebagai alat 
untuk membantu para siswa Anda melihat bahwa menggerutu dan mengeluh bukanlah 
merupakan hal yang baik, tetapi akan selalu menjadi sikap jelek.
3.Pernahkah kamu tergoda untuk meminta sesuatu dari Tuhan?
Diskusikan tentang seperti apakah menuntut dari Tuhan itu. Sebagai contoh, jika kita marah 
ketika seseorang tidak sembuh dari penyakit mereka, atau tidak sembuh dengan cepat, 
kita sering menyalahkan Tuhan. Ketika seseorang mencuri darimu, hal biasa untuk marah 
dengan si pencuri. Namun, jika kita marah pada Tuhan karena tidak melindungi kita dari 
pencuri, itu menunjukkan bahwa kita menuntut perlindungan dari Tuhan.

Jawaban TEKA-TEKI
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Ayat Hafalan

Cerita Alkitab: Raja Saul dan Daud
1 Samuel 18:5-16

Minggu ini kita akan mempelajari buah roh "kebaikan" dan kita akan 
melihat bagaimana perbandingan bisa menjadi lawan sengit bagi kebaikan. 
Perbandingan dapat menyakiti semua orang yang terlibat. Kita melihat 
karunia, kemampuan, waktu, atau uang yang dimiliki oleh orang lain 
dan membandingkannya dengan orang lain atau dengan diri kita sendiri. 
Dalam cerita Alkitab minggu ini, kita bisa melihat Raja Saul mencemburui 
Daud, dan menjadi sangat marah. Namun, bagian yang menarik 
adalah bahwa kecemburuannya tersebut dimulai ketika orang-orang 
mulai memperbandingkan mereka berdua. Sebelum mereka mulai 
membandingkan, Raja Saul tidak marah kepada Daud sama sekali! Bahkan, 
Raja Saul senang saat Daud bermain harpa untuknya. Dia juga bersyukur 
ketika Daud berhasil membunuh Goliat. Semuanya baik-baik saja sampai 
para wanita menyanyikan lagu-lagu perbandingan. Para tentara sedang 
dalam perjalanan pulang dari pertempuran melawan Goliat dan orang 
Filistin, ketika para wanita keluar untuk menari dan menyanyi, "Saul telah 

membunuh ribuan, dan Daud puluhan ribu." Kita tidak bisa menyalahkan para perempuan untuk kebencian yang tumbuh di 
hati Saul. Raja Saul bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Namun, menarik untuk dicatat bahwa itu semua dimulai 
ketika para perempuan mulai membandingkan mereka berdua di depan umum, dan menempatkan Daud di atas sang raja. 
Pada saat itu, Daud tidak membunuh lebih banyak orang daripada sang raja. Daud hanya membunuh Goliat saja! Sangat 
mudah bagi kita semua untuk membandingkan diri dengan orang lain. Namun, ini tidaklah baik, tidak baik untuk orang 
lain, dan Tuhan meminta kita agar tidak melakukannya. Tuhan ingin kita melihat diri kita sendiri saja, dan untuk menilai 
diri kita dibandingkan dengan apa yang Tuhan minta dari kita. Salah satu cara membandingkan diri dengan orang lain di 
depan umum adalah di media sosial, seperti Facebook. Kita mengirim gambar dan membandingkan hidup kita dengan hidup 
orang lain. Bahkan lebih buruk ketika kita membuat perbandingan di tempat umum antara orang lain, sama seperti yang 
para wanita lakukan dalam cerita Alkitab kita tadi. Kita melihat pelayanan yang berbeda, membandingkannya, dan dapat 
menyebabkan kemarahan atau frustrasi di antara mereka. Atau seseorang berbagi kesaksian 
besar, dan kita harus "lebih hebat" dari mereka dengan mengatakan yang lebih baik. Apakah 
Pernahkah Anda melihat satu orang yang mengadakan pesta besar, dan kemudian orang lain 
harus mengadakan pesta yang lebih besar?
Janganlah kita menjadi tidak baik dengan membandingkan, tetapi biarkan perbedaan dan 
persamaan itu ada tanpa rasa cemburu!

Dalam pertandingan sepak bola besar, 
Si Bijak Willy mencetak 2 gol, Si Bodoh 
Fred hanya 1 gol. Setiap orang bersorak 
sorai untuk Willy. Fred marah karena 
orang-orang merayakan keberhasilan Willy.

"Setiap orang harus memeriksa 
sendiri apakah kelakuannya baik atau 

tidak. Kalau baik, ia boleh merasa 
bangga atas hal itu. Tetapi tidak 

usah ia membandingkannya 
dengan apa yang dilakukan orang 

lain."  Galatia 6:4

Pelajaran UtamaDrama

Bagilah kelas menjadi dua atau tiga kelompok, dan berikan masing-masing 
kelompok secangkir sereal atau pasta berbentuk abjad. Mintalah anak-anak untuk 

menggunakan huruf tersebut membuat kata-kata ayat yang diingat. Kelompok 
yang membuat paling banyak kata adalah pemenangnya.

Permainan AYAT Hafalan
Scrabble abjad

66 Kebaikan vs Perbandingan6
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Di dalam ring
Beri diri kamu 20 bola kecil di awal minggu. Setiap kali 
kamu membandingkan diri dengan orang lain, ambil 
satu bola. Termasuk Facebook atau aplikasi online lain 
tempat kita sering membandingkan diri kita dengan 
orang lain. Jika perlu, hindari Facebook untuk satu 
minggu.

(Untuk murid yang lebih tua)
Pertanyaan dan jawaban
1. Kamu biasa membandingkan diri dengan siapa? Bagaimana 
perasaanmu? Berikan siswa Anda waktu untuk secara terbuka berbagi 
tentang perbandingan. Jangan mengatakan bahwa mereka tidak 
boleh membandingkan, namun biarkan diskusi bergeser menjadi 
perasaan. Ketika mereka berbicara tentang bagaimana menyakitkannya 
perbandingan, mereka secara alami akan ingin berhenti melakukannya di 
kemudian hari.
2. Dengan cara apa kamu melihat perbandingan di Facebook atau media 
sosial lain dalam lingkaran temanmu? Izinkan siswa untuk berbicara 
tentang foto liburan orang-orang, narsis imut, jumlah like yang diterima 
atau jumlah teman online. Berbicaralah tentang betapa menyakitkannya 
perbandingan, dan bagaimana Facebook tidak menunjukkan kehidupan 
kita yang nyata.  
3.Apakah orang-orang di komunitasmu mencoba untuk mengadakan 
pesta yang lebih besar? Dengan cara apa? Seberapa biasa membandingkan 
pesta terjadi dikomunitasmu? Orang membandingkan makanan yang 
disajikan, jumlah yang disajikan, minuman, kegiatan, dekorasi, apakah 
musiknya live band atau hanya DJ, lokasi yang disewa, lamanya waktu 
pesta, hadiah yang diberikan, orang-orangnya yang cantik, dan semua 
yang hadir. Bahas bagaimana tidak baiknya membanding-bandingkan.

Jawaban TEKA-TEKI
KEBAIKAN
KEMAMPUAN
UANG
IRI
DAUD
SAUL
WANITA
DENGKI
PERBANDINGAN
BERBEDA
SAMA

Majalah 
saya lebih 
bagus dari 

majalahmu. 
Saya tahu itu!
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Ayat Hafalan

Cerita Alkitab: Petrus menolak Kristus
Matius 26:31-35, 69-75

Pertandingan kita minggu ini adalah melawan tipu daya, dosa karena 
kita menyembunyikan kebenaran. Mazmur 101: 7 mengatakan, berbicara 
mengenai Tuhan, "Tidak ada orang yang melakukan tipu daya akan 
tinggal di rumahku, tidak ada orang yang berbicara palsu akan berdiri di 
hadapanku." Jika Anda melakukan studi mengenai kata tipu daya, Anda akan 
menemukannya disebutkan berkali-kali dalam Alkitab. Tuhan benar-benar 
tidak menyukainya. Tapi kenapa? Kita semua pernah mengatakan sedikit 
kebohongan. Sebagai contoh, kita akan mengatakan bahwa bayinya sangat 
cantik, padahal sebenarnya kita berpikir betapa jeleknya bayi itu! Kita semua 
tahu bahwa kebohongan yang seperti ini tidak begitu buruk. Jadi mengapa 
tipu daya begitu jahat menurut Tuhan? Daud mengatakan, "Aku tidak duduk 
dengan penipu, juga tidak bergaul dengan orang-orang munafi k." Daud 
membandingkan penipu dengan orang yang munafi k! Mungkin itu akan 
membantu kita memahami betapa tidak sukanya Tuhan akan tipu daya, 
karena kita semua benci kemunafi kan.
Saya mengikuti seorang pengkhotbah terkenal selama bertahun-tahun, 
yang terus-menerus mengajarkan tentang integritas. Lalu suatu hari saya 
tahu bahwa selama ini ia telah menganiaya gadis-gadis muda. Kemarahan 
yang membuncah di hati saya sangat dahsyat! Saya ingin membuang ke 

tempat sampah setiap hal yang pernah ia ajarkan. Pendeta ini bahkan tidak mengenal saya, tapi dia menjahati saya. Dia 
mengkhianati dan menipu saya. Kisah Alkitab minggu ini adalah tentang Rasul Petrus. Suatu hari dia membuat kesalahan 
yang menyebabkannya menjadi munafi k. Hal yang menakjubkan adalah bahwa Petrus bertobat dari dosa-dosanya, dan Yesus 
memaafk annya. Jika Anda dan saya tertangkap saat sedang berbohong, kita juga dapat diampuni. Sayangnya, pengkhotbah 
yang saya sebutkan belum bertobat, tidak mengakui dosa-dosanya, dan terus berkhotbah seolah-olah ia tidak melakukan 
kesalahan apa pun. Dalam kisah Alkitab, suatu hari ketika Yesus dan murid-murid-Nya sedang dalam jamuan Paskah, Yesus 
mengatakan kepada mereka bahwa mereka semua akan murtad. Namun, Petrus mengatakan, "Bahkan jika semua murtad 
karena Engkau, saya tidak akan pernah melakukannya." Yesus kemudian memprediksi bahwa Petrus akan menyangkal Dia 
tiga kali sebelum ayam berkokok malam itu. Petrus pasti merasa sangat tidak enak, dan pada saat yang sama bertekad agar hal 
itu tidak terjadi. Namun, Yesus benar. Di malam yang sama Petrus tidak mengakui Yesus 3 kali. Dia tidak hanya berpura-pura 
tidak mengenal Yesus, tapi ia bersumpah dan bersumpah mengatakan ia tidak pernah mengenal pria itu. Pada saat itu, ayam 
berkokok. Seorang murid utama Yesus berdiri di sana dan secara publik mengatakan ia tidak 
pernah berteman sama sekali dengan Yesus. Ini mematahkan hati Yesus. Tipu daya kita sendiri 
dapat mematahkan hati Tuhan juga. Kita bisa bersyukur bahwa Tuhan akan mengampuni kita 
jika kita bisa mengakui dosa kita, bertobat dan berubah, seperti yang dilakukan oleh Petrus.

Si Bijak Willy dan Si Bodoh Fred tidak 
sengaja memecahkan lampu di rumah mereka 
masing-masing ketika tidak ada orang. 
Fred menyembunyikan pecahannya dan 
ketika ayahnya bertanya tentang hal itu, dia 
mengatakan dia tidak tahu apa-apa. Ketika 
ayah Willy pulang ke rumah ia mengatakan 
kepadanya tentang segala sesuatunya.

"Aku tak mau berkumpul dengan 
penipu, atau bergaul dengan 

orang munafi k." Mazmur 26:4

Pelajaran UtamaDrama

77

Lihat saya! Saya 
melakukan semuanya 

sendiri!

Kebaikan vs Tipu Daya7
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Di dalam ring
Minggu ini, pergilah ke seseorang yang telah kamu bohongi, 
dan beritahu kebenarannya pada mereka. Mohon maaf atas 
kebohongan itu, dan minta mereka untuk mengampuni 
kamu. Setiap kali kamu kembali dan mengatakan yang 
sebenarnya, kamu menang besar terhadap dosa ini.

Permainan AYAT Hafalan

(Untuk murid yang lebih tua)Pertanyaan dan jawaban

Mintalah anak-anak menuliskan ayat, kemudian menggambar sebanyak mungkin 
gambar untuk kata-kata tersebut.

Gambar Ini

Jawaban TEKA-TEKI

1. Apa penyebab kemunafi kan? Diskusikan dengan siswa Anda bagaimana para orang munafi k berbicara sesuatu yang 
berbeda dari cara mereka hidup. Orang-orang munafi k yang paling membuat frustrasi adalah orang-orang yang penuh 
semangat memberitakan sesuatu yang tidak akan mereka lakukan.
2.Pernahkah kamu dibuat frustasi dengan skandal gereja? Yang seperti apa? Kita semua manusia dan pernah salah. 
Sangatlah penting agar kita tidak sepenuhnya percaya pada pengkhotbah, tapi percaya sepenuhnya pada Tuhan Yesus 
Kristus. Jangan “hajar” orang ini, tapi diskusikan seberapa mudahnya berkhotbah tentang apa yang dikatakan Alkitab, 
namun seberapa sulit melaksanakannya dalam hidup.
3. Kapan saat yang tepat menyembunyikan kebenaran? Diskusikan dengan siswa Anda tentang waktu diperbolehkannya 
tipu daya. Bagaimana jika ada yang bertanya apakah dia terlihat jelek? Tak baik jika mengatakan iya. Selain itu, bagaimana 
jika seseorang ingin Anda menyimpan rahasianya? Apakah kemudian boleh membohongi orang lain, dan berpura-pura 
Anda tak tahu apa-apa?

PERTENGKARAN
DOSA
SEMBUNYI
KEBENARAN
INTEGRITAS
MUNAFIK
PENGKHOTBAH
LANGSUNG
MENGAJAR
PETRUS
MEMBUANG
YESUS
MENOLAK
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Cerita Alkitab: Rut dan Naomi
Rut 1:8-22

Minggu ini kita belajar tentang penarikan diri melawan kebaikan. Penarikan 
diri adalah sikap memisahkan diri, atau tidak bisa menjalin hubungan. 
Hal ini membawa perpisahan bukan persatuan. Alih-alih menunjukkan 
kebaikan kepada seseorang, kita mengatakan, "itu bukan masalah saya." 
Semakin banyak di masa sekarang ini yang membuat kita menjadi lebih 
terpisah. Kita tinggal dalam keluarga, dan tidak merasa berkewajiban untuk 
membantu mereka yang berada di luar kelompok kita sendiri. Namun, 
itu bukan cara hidup yang Tuhan inginkan bagi kita. Salah satu contoh 
kebaikan adalah kode kehormatan orang Afghanistan yang dikenal sebagai 
Pashtunwali, tempat sebuah suku diharuskan untuk melakukan tanggung 
jawab menjaga setiap orang dari musuh-musuhnya dan melindunginya, 
apapun yang terjadi. Ada cerita saat orang Afghanistan benar-benar 
meninggal karena melindungi seseorang yang tidak mereka kenal. Contoh 
lain dari kebaikan dan bukan penarikan diri adalah hukum maritim 
internasional. Diharuskan dalam hukum untuk berhenti dan membantu 
orang yang membutuhkan di laut. Alih-alih menjadi kode kehormatan atau 

hanya insting, pelaut diwajibkan untuk membantu orang yang belum pernah mereka temui. Haruskah kita melakukan hal-hal 
yang luar biasa untuk membantu mereka yang membutuhkan, bahkan jika tidak ada kode atau hukum yang mewajibkan kita? 
Dalam cerita Alkitab hari ini, suami Rut meninggal, serta ayah mertua dan kakak iparnya. Dalam keluarga mereka, hanya 
ibu mertua dan kakak iparnya yang masih hidup. Baik Rut, maupun kakak iparnya Orpa memiliki anak. Naomi memutuskan 
untuk melakukan perjalanan ke kampung halamannya, tetapi mengatakan pada kedua menantunya bahwa mereka tidak perlu 
pergi bersamanya, dan bisa kembali ke keluarga mereka dan menikah lagi. Mereka tidak ingin meninggalkan Naomi sendiri, 
tetapi dengan bujukan-bujukan, Orpa memutuskan untuk kembali ke keluarganya. Rut, bagaimana pun, tanpa dibujuk, tetap 
bertekad untuk tinggal di sisi Naomi. Rut pergi bersama Naomi, dan membantunya mengatur rumah ketika mereka tiba. 
Dia juga mulai bekerja di ladang untuk menyediakan makanan bagi mereka berdua. Rut melakukan apa yang dia bisa untuk 
mendukung dan membantu ibu mertuanya, yang sebenarnya hal tersebut jauh melebihi batas normal. Pada akhirnya, dengan 
berkat Tuhan, Rut mampu menikah lagi untuk melanjutkan garis keluarga Naomi. Anak pertamanya membawa nama suami 
Naomi, dan Rut menunjukkan banyak kebaikan bagi Naomi. Dia tidak mengatakan kepada Naomi "itu bukan masalah saya" 
melainkan menunjukkan kebaikan yang melebihi batas normal dalam tindakan dan kata-katanya. Akankah kita juga seperti 
Rut di dalam kebaikan, dan bukan menarik diri?

Si Bijak Willy dan Si Bodoh Fred keluar untuk 
berjalan-jalan dan bertemu seseorang dengan 
sepeda yang kelebihan beban. Fred mengatakan 
itu bukan masalahnya dan berjalan pergi. Willy 
tidak pergi dan membantu mendorong sepeda 
tersebut.

"Jika kau mempunyai kemampuan 
untuk berbuat baik kepada orang 
yang memerlukan kebaikanmu, 
janganlah menolak untuk melakukan 
hal itu." Amsal 3:27

Ayat Hafalan

Pelajaran UtamaDrama

Permainan AYAT Hafalan
Slip kertas

Tulis setiap kata dari ayat yang diingat pada secarik kertas. Anak-anak harus menempatkan slip dalam 
urutan yang benar. Anda juga dapat menempelkan selembar kertas di depan setiap anak dan mereka

berbaris dalam urutan yang sesuai.

88 Kebaikan vs Penarikan Diri8
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Di dalam ring
Cari seseorang untuk dibantu, terutama jika mereka "bukan 
masalah kamu." Bersedekahlah pada seorang tunawisma di 
jalan, atau mungkin seorang anak di sekolah perlu pensil 
atau penghapus baru. Pastikan mereka tidak mengenal kamu, 
dan bahwa kamu tidak memiliki tanggung jawab atau perlu 
membantu mereka.

(Untuk murid yang lebih tua)
Pertanyaan dan jawaban
1. Hukum apa yang kamu miliki dalam masyarakat tempatmu bertanggung jawab untuk membantu yang 
membutuhkan? Bahas bagaimana budaya yang berbeda di seluruh dunia memiliki hukum tak tertulis yang berbeda 
dalam masyarakat mereka. Akan ada banyak aturan tak tertulis di setiap masyarakat. Apakah Anda harus memberikan 
uang pada pengemis? Jika seorang wanita tua jatuh di jalan, akankah orang berhenti dan membantu? Jika seorang anak 
hilang, apakah orang diharapkan untuk membantu?
2. Dalam masyarakatmu, dengan cara apa orang sering mengatakan, "Ini bukan masalah saya" dan menolak untuk 
membantu? Diskusikan dengan siswa Anda aturan masyarakat tempat Anda tinggal, dan tidak apa-apa untuk tidak 
membantu. Untuk setiap contoh, bahas juga tentang apa yang mereka pikir Tuhan harapkan dari kita.
3. Terlihat seperti apa kesatuan dalam tubuh Kristus? Diskusikan akan terlihat seperti apakah gereja-gereja di komunitas 
Anda jika mereka benar-benar bersatu dan bekerja bersama-sama untuk menjangkau dunia bagi Yesus Kristus.

Jawaban TEKA-TEKI

PERILAKU
PEMUTUSAN
GAGAL
TERHUBUNG
MILIK

MASALAH
BANTUAN
KODE
KEHORMATAN

INSTING
HUKUM
RUT
NAOMI

Saya tak perlu 
membantu 
siapa pun, 

karena LIHAT! 
Saya bahkan tak 
berbentuk! Saya 
hanyalah sebuah 

gumpalan!
gumpalan!
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Ayat Hafalan

Cerita Alkitab: Ester menyelamatkan orang-orangnya
Ester 3-5

Minggu ini kita akan melihat kebaikan melawan kebencian. Kebencian 
adalah keinginan untuk menimbulkan cedera, kerusakan, atau penderitaan 
pada orang lain, baik karena dorongan untuk bermusuhan atau pun 
keluar dari kekejaman yang mengerikan. Ini adalah niat jahat dalam diri 
seseorang yang melakukan tindakan yang salah. Dalam cerita Alkitab hari 
ini, Haman berencana untuk membunuh orang-orang Yahudi. Awalnya, ia 
marah dengan Mordekhai, karena tidak membungkuk kepadanya. Namun, 
ketika ia mengetahui bahwa Mordekhai adalah seorang Yahudi, dia tidak 
hanya ingin membunuhnya saja, tetapi ia juga ingin membunuh semua 
kaumnya di seluruh tanah Ahasyweros. Sungguh menakjubkan bagaimana 
hati manusia bisa menjadi begitu kejam dan penuh dendam. Bukan hanya 
membunuh satu orang yang membuat dia marah, Haman ingin membunuh 
seluruh orang di kelompoknya! Hati kita jahat, dan kita dilahirkan dalam 
dosa. Dibutuhkan hidup dengan buah roh untuk mengatasi kebencian ini, 
dan untuk hidup dengan kebaikan terhadap orang lain. Bahkan saat ini, di 
seluruh dunia, ada orang-orang yang ingin membunuh seluruh orang dari 
satu ras tertentu. Selama 100 tahun terakhir, kita memiliki beberapa contoh 
yaitu satu ras ingin membunuh seluruh ras lain. Lebih dari sekali, orang 
ingin membunuh semua orang Yahudi! Untungnya, dalam cerita Alkitab 

ini, Haman dihentikan dari melakukan kebencian dalam hatinya. Mordekhai pergi menemui Ratu Ester dan memintanya 
untuk mendatangi raja dan memohon agar orang-orang Yahudi diampuni. Dia meminta semua orang berpuasa dan berdoa 
selama 3 hari, dan kemudian dia pergi menemui raja. Dia mempersiapkan 3 perjamuan untuk raja dan Haman, dan pada 
perjamuan ketiga, ia mengungkapkan rencana dan perintah Haman untuk membunuh semua orang Yahudi. Ratu Ester 
mengambil risiko untuk menyelamatkan bangsanya, dan Tuhan memberkatinya. Dia mampu menunjukkan kebaikan kepada 
orang lain dan menyelamatkan mereka dari Haman dan rencana jahatnya. Kita mungkin tidak memiliki situasi separah 
seperti yang mereka alami dalam cerita nyata di Alkitab, tapi akan selalu ada kejahatan dan kebencian di sekitar kita. Bisakah 
kita memilih untuk hidup dengan kebaikan, dan melawan kebencian di dunia saat ini?

Si Bodoh Fred benar-benar marah pada 
adiknya dan mencuri mainan favoritnya. Si 
Bijak Willy berbicara tentang masa ketika 
adik Fred telah berbagi mainan atau permen 
dan mengingatkan Fred bahwa dia benar-
benar mencintai saudaranya. Fred menyadari 
dia tidak berhak untuk marah dan mengalah.

"Saudara-saudaraku! Saya yakin 
bahwa ada banyak sekali hal yang 

baik padamu. Kalian pun mengetahui 
segala-galanya dan dapat mengajar 
satu sama lain juga." Roma 15:14

Pelajaran UtamaDrama

Permainan AYAT Hafalan

Mintalah anak-anak duduk dalam bentuk lingkaran di lantai. Tulislah 
ayat di papan, atau pada selembar kertas yang bisa dilihat oleh anak-anak. 
Kemudian suruhlah anak untuk mengoper bean bag (atau gumpalan kertas, 

boneka binatang, dll) pada anak di samping mereka, siapa pun yang 
memegang bean bag mengatakan kata berikutnya dari ayat tersebut. 

Untuk membuatnya menjadi lebih sulit, mintalah para siswa untuk 
melemparkan bean bag kepada siapa saja yang berada di lingkaran 

untuk mengatakan kata berikutnya dari ayat tersebut.

Oper-Operan Bean Bag
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Di dalam ring
Lindungi seseorang minggu ini dari orang yang 
berbuat jahat pada mereka tanpa alasan. Seperti kita 
melindungi orang lain, kita juga akan memerangi dosa 
ini di dalam hati kita sendiri. Pertaruhkan reputasimu 
sendiri untuk melindungi orang lain.

(Untuk murid yang lebih tua)
Pertanyaan dan jawaban

1. Mengapa Tuhan tidak menghapus semua orang jahat?
Tuhan mengasihi semua orang dan terus berharap bahwa 
mereka akan bertobat dari jalan yang jahat dan berbalik 
kepada-Nya. Berharap agar Tuhan menghapus orang-orang jahat sangatlah berbahaya karena banyak dari kita yang 
menyembyunyikan kejahatan di dalam hati kita sendiri, jadi kita pada akhirnya akan dihapuskan juga!
2. Hampir semua negara memiliki cerita tentang pembunuhan orang-orang dari ras tertentu. Apa cerita di 
negaramu ? Beberapa negara pernah membunuh sebagian besar penduduk aslinya, tapi kini mereka mencoba untuk 
menyembunyikan kebenaran yang ada. Sebelumnya siapkan penyelidikan tentang masa 
lalu negara Anda sehingga Anda siap berbagi sejarah dengan siswa. Idenya adalah untuk 
menunjukkan bahwa banyak cerita dalam Alkitab mirip dengan cerita saat ini. Kejahatan berada 
di dalam hati manusia pada saat itu, sama halnya seperti sekarang ini.
3. Apakah bayi terlahir murni dan tanpa dosa? Alkitab mengatakan bahwa kita dilahirkan dalam 
dosa, sehingga bayi TIDAKLAH murni, tetapi memiliki dosa yang sudah berada di dalam hati 
mereka ketika mereka lahir. Jika bayi tidak murni, tapi lahir dalam dosa seperti yang dinyatakan 
di Alkitab, apakah itu berarti ia akan pergi ke neraka? Banyak yang tidak mau percaya tentang 
hal itu, sehingga mereka membayangkan bayi murni untuk sementara waktu. Tapi kita semua 
tahu anak-anak yang berusia 1 atau 2 tahun yang bertindak mengerikan dan perlu didisiplinkan. 
Kapankah dosa masuk ke dalam hati kita?

Jawaban TEKA-TEKI

KEBAIKAN
KEDENGKIAN
LUKA
BAHAYA

HAMAN
PLOT
PEMBUNUHAN
YAHUDI

Aduh! Sangat sakit 
jika orang lain 

kejam pada saya.

KEJAM
PENDENDAM
ESTER
PERJAMUAN
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Ayat Hafalan

Cerita Alkitab: Sodom dan Gomora
Kejadian 18:16-33

Pertandingan kita Minggu ini adalah kebajikan melawan apatis. 
Kebajikan sering dianggap keunggulan moral atau kemurahan hati. Namun, 
kebajikan sejati termasuk menunjukkan kepedulian terhadap orang lain. 
Di sinilah apatis datang dan mencoba untuk memblokir kebajikan kita. 
Apatis adalah tidak adanya atau penekanan nafsu, emosi atau kegembiraan. 
Artinya adalah kurangnya minat atau kepedulian terhadap orang lain. Alkitab 
menyatakan bahwa suatu hari Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Dia 
sedang berada di dekat pohon, ketika ia melihat tiga orang berdiri di dekatnya. 
Ada dua malaikat dan yang ketiga adalah Tuhan. (19: 1, 18: 1,13,17,20,26,33) 
Setelah dia memberi mereka makan, lalu mereka memberi janji-janji khusus 
kepada Abraham, dan mereka memutuskan untuk berbagi rencana mereka 
dengan Abraham. Dosa dari dua kota ini telah menjadi begitu mengerikan, 
dan Tuhan telah memutuskan untuk turun tangan dan menghancurkan 
kota-kota tersebut, yang bernama Sodom dan Gomora. Abraham berbicara 
dan mengatakan, "Apakah Engkau akan melenyapkan orang-orang yang benar 
bersama dengan orang-orang yang fasik? Bagaimana jika ada lima puluh orang 
benar di kota tersebut? Apakah Engkau benar-benar melenyapkannya dan tidak 
mengampuni kotanya?" Sangatlah indah bagaimana Abraham menunjukkan 

kasih sayang dan kepedulian terhadap orang lain. Apatis mungkin akan muncul, mungkin akan merasa sedih karena kota 
yang hancur, tetapi tidak bersedia untuk melakukan apa-apa. Orang apatis akan mengatakan, "Ini bukan masalah saya." Dia 
mungkin mengatakan, "Untung aku tidak tinggal di sana." Namun, Abraham menunjukkan kebajikan dengan benar-benar 
pergi menemui Tuhan, meminta Dia untuk mengampuni kota tersebut jika ada 50 orang yang baik. Tuhan dan Abraham 
melanjutkan berdiskusi, Abraham pun menjadi berani dan makin berani setiap kali. Pertama kali dia bertanya apakah Tuhan 
akan mengampuni kota untuk 50 orang, tapi kemudian ia terus mengurangi jumlahnya. Abraham lalu meminta ampunan 
Tuhan jika saja hanya ada 40 orang yang benar. Kemudian ia meminta hanya 30. Abraham terus menjadi berani, dan bertanya 
apakah Tuhan akan mengampuni kota jika hanya ada 20 orang benar. Akhirnya, Abraham bertanya kepada Tuhan, "Bagaimana 
jika hanya ada sepuluh orang yang dapat ditemukan di sana?" Tuhan setuju dengan pertanyaan konstannya, dan mengatakan 
ia tidak akan menghancurkan kota jika ada 10 orang yang benar. Mereka selesai berbicara, dan Abraham pulang ke rumah. 
Sayangnya, tidak ada 10 orang yang benar, dan Tuhan memutuskan untuk menghancurkan kota tersebut. Abraham memiliki 
beberapa keluarga yang tinggal di Sodom: Lot dan keluarganya. Para malaikat Tuhan pergi ke rumah Lot dan membantu mereka 
melarikan diri. Kemudian Tuhan mengirim api dan menghancurkan kota-kota dan seluruh daerah itu. Abraham menempatkan 
hidupnya sendiri dalam bahaya untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Dia melawan apatis dalam dirinya; dia adalah orang 
yang peduli terhadap orang lain. Bisakah Anda melawan apatis dalam hidup Anda, dan peduli tentang kesejahteraan orang di 
sekitar Anda?

Si Bijak Willy dan Si Bodoh Fred sedang 
bertengkar. Willy ingin mengajak anak baru di 
sekolah untuk bermain. Fred mengatakan itu 
bukan masalahnya, ia bahkan tidak tahu anak 
itu. Willy berpendapat bahwa mereka harus 
bersikap baik kepada anak baru meskipun 
mereka belum berteman dan memberinya 
hadiah.

“Dalam derita seperti ini, 
kudambakan sahabat sejati. 
Entah aku masih tetap setia 
atau sudah melalaikan Yang 
Mahakuasa." Ayub 6:14

Pelajaran UtamaDrama

Permainan AYAT Hafalan

Peragakan ayat yang diingat dengan gerakan atau 
tanda-tanda. Permainan ini sangat bagus karena bersifat visual, aktif, dan 

berhubungan dengan pendengaran.

Peragakan
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Di dalam ring
Berdoa dan minta Tuhan untuk meningkatkan gairah dalam 
hatimu minggu ini. Carilah sesuatu yang dapat kamu lakukan 
untuk orang lain demi meningkatkan gairahmu bagi orang 
lain. Kunjungi tempat pelayanan dan belajar tentang apa 
yang mereka lakukan, bantu di tempat penampungan yang 
memberikan makanan, atau tonton video tentang kebutuhan di 
seluruh dunia. Berpartisipasilah sebisa kamu.

(Untuk murid yang lebih tua)
Pertanyaan dan jawaban
1. Apa yang akan kamu lakukan jika Tuhan muncul di rumahmu untuk berkunjung?
Betapa indahnya jika mendapati kunjungan dari Tuhan? Mungkin Anda akan memasak makanan yang 
lezat, atau mengajak-Nya ke restoran besar, menyiapkan tempat tidur untuk Tuhan, dan mengundang 
anggota gereja untuk beribadah bersama-sama?
2. Apa apatis ada di lingkungan kamu? Apakah orang-orang mengatakan, "Ini bukan masalah saya?"
Bahas dengan spesifi k di komunitas Anda ketika tetangga tidak bersedia untuk terlibat dalam masalah 
orang lain. Jika Anda terlibat, akankah ada hukuman bagi Anda?
3. Apakah malaikat itu nyata? Apakah ada malaikat di kelas kita sekarang?
Diskusikan dengan siswa Anda apa mereka benar-benar percaya pada malaikat. Apakah mereka bisa melihat 
malaikat di kelas jika ia ada di sana? Carilah ayat-ayat dalam Alkitab yang menyatakan tentang malaikat untuk 
belajar lebih banyak mengenainya.

Jawaban TEKA-TEKI

KEBAJIKAN
PERHATIAN
APATIS
KEKURANGAN
SEMANGAT
BERSEMANGAT

TUHAN
ABRAHAM
MALAIKAT
HANCUR
PERKOTAAN
HATI

Mengapa saya harus 
mengkhawatirkan orang 
lain? Saya punya masalah 

sendiri!
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Cerita Alkitab: Herodes dan Yohanes Pembaptis
Lukas 3:18-20, Matius 14:1-12

Di dunia ini, ada kejahatan. Manusia dapat menyakiti kita, tetapi kita dapat 
selalu percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Semenjak dosa masuk ke dalam 
dunia, kejahatan telah ada dalam hati semua orang. Ada orang-orang yang 
terus berperang melawan kejahatan dan berusaha hidup baik. Namun, ada 
yang tidak memerangi kejahatan sama sekali bahkan sepertinya senang 
hidup jahat. Bahkan jika itu cuma kejahatan kecil, kejahatan ada di dalam 
hati kita. Kita semua berperang melawan kejahatan dalam hati kita. Dalam 
cerita Alkitab hari ini, kita menjumpai seorang pria yang menjalani hidup 
yang jahat. Herodes sang penguasa melakukan banyak hal yang jahat, tetapi 
waktu Yohanes Pembaptis menegurnya, Herodes malah memenjarakan 
Yohanes! Herodes telah merebut Herodias, istri saudaranya sendiri, 
sehingga Yohanes menegurnya. Herodes kemudian membelenggu dan 
menangkapnya. Di pesta ulang tahun Herodes, anak perempuan Herodias 
menari untuk mereka. Herodes jadi senang dan dia menawarkan hadiah apa 
pun yang diinginkan anak itu. Karena dibisiki oleh ibunya, anak itu meminta 
Yohanes Pembaptis dibunuh. Herodes merasa tidak punya pilihan, sehingga 
dia melakukannya. (Untuk murid-murid yang lebih tua, Anda dapat 
menyinggung bahwa anak itu meminta kepala Yohanes Pembaptis dibawa di 

atas talam.) Sangat menyeramkan mengetahui apa yang terjadi dalam cerita Alkitab ini. Bagaiamanapun, Yohanes Pembaptis 
telah mencapai apa yang Tuhan perintahkan kepadanya, yaitu mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Alkitab menekankan dengan 
jelas bahwa ada surga dan neraka. Ketika kita mempercayai Tuhan sepenuhnya untuk keselamatan kita, percaya dalam Tuhan 
Yesus Kristus, kita dapat tahu bahwa kita akan masuk surga. Mereka yang belum percaya akan masuk neraka. Kita semua 
menjalani hidup untuk keabadian di surga atau neraka. Informasi ini bermanfaat karena kita semua menghadapi orang 
yang jahat. Melihat orang jahat bebas melakukan kejahatan tanpa diadili atau dihukum dapat membuat kita sangat frustrasi. 
Namun, sangatlah menghibur untuk mengetahui bahwa ketidakadilan hanya ada di dunia ini. Waktu kita meninggal, kita 
akan bebas, jika kita percaya sepenuhnya kepada Yesus Kristus untuk keselamatan kita. Oleh karena itu, meskipun kejahatan 
terjadi di dunia sekitar saya, saya dapat yakin bahwa kejahatan tidak dapat menyentuh jiwa dan 
roh saya. Kejahatan dapat menyakiti tubuh saya dan bahkan dapat membunuh saya, tapi waktu 
saya masuk surga dengan Yohanes Pembaptis, saya akan terbebas dari semua kejahatan.

Si Bijak Willy dan Si Bodoh Fred mendengar 
laporan radio tentang beberapa orang tak 
berdosa yang tewas dalam kekerasan geng. 
Fred marah dan khawatir, bersembunyi di 
balik selimut. Willy mengingatkan Fred 
bahwa Tuhan yang memegang kendali dan 
kejahatan akan dihukum dan kebaikan akan 
dihargai.

" Jangan mengeluarkan kata-kata
jahat, dan jangan suka akan tipu 

muslihat". Mazmur 34:14

Ayat Hafalan

Pelajaran UtamaDrama

Permainan AYAT Hafalan
Permainan Bola musik

Pelajari ayatnya terlebih dahulu, ulangi beberapa kali, atau dengan menggunakan permainan apa pun. 
Kemudian mulai nyalakan musik dan mintalah anak-anak mengoper bola di sekitar lingkaran atau kelas 
(aturan yang sebaiknya disebutkan adalah, "tidak boleh melempar bola"). Ketika musik berhenti, anak 
dengan bola harus mengatakan ayat tersebut atau memilih seseorang untuk mengatakan ayat tersebut 

untuk mereka. Lanjutkan sampai semua berkesempatan untuk mengatakan ayatnya.
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Di dalam ring
Lihatlah di sekitar kamu mengenai hadirnya kejahatan, 
seseorang menyakiti yang lain tanpa adanya alasan. 
Temukan cara untuk menjadikan minggu ini untuk 
melindungi orang yang tidak bersalah. Mungkin 
membantu mereka berjalan dengan cara yang berbeda 
dari sekolah, menyediakan makan siang, atau membuat 
kelompok 4 orang bergabung berjalan dengan kamu.

(Untuk murid yang lebih tua)
Pertanyaan dan jawaban
1.Seperti apakah surga dan siapakah yang masuk ke sana?
Di surga tidak akan ada kematian, dosa, malam, rasa sakit, karat, melainkan akan ada dunia baru dan Yerusalem 
Baru, rumah-rumah besar, 
penyembahan, musik, dan suka cita. Kita akan menerima upah yang dijanjikan, lebih bagus daripada yang kita dapat 
bayangkan. (Kita TIDAK akan melayang di awan, bermain harpa, dan bingung mau melakukan kegiatan apa). (Lukas 
15:10-32; 20:36; Wahyu 5:8,9; 7:16,17; 14:2,3; 15:2,3; 21:4,25; 22:5)
2. Seperti apakah neraka dan siapakah yang masuk ke sana?
Alkitab mengatakan bahwa neraka akan penuh ratap dan tangis, kertak gigi, dan nyala api abadi. Orang yang tidak 
percaya pada nama Tuhan Yesus Kristus untuk keselamatan mereka akan masuk neraka waktu mereka meninggal. 
(Maleakhi 4:1; Matius 13:42-50, 16:18; Wahyu 9:2, 12, 20:14)
3. Dapatkah kejahatan yang orang lakukan kepada saya menyakiti roh saya?
Kejahatan di dunia ini hanya dapat menyentuh tubuh kita (Matius 10:28), kecuali kita mengizinkannya mempengaruhi 
roh kita. Diskusikan dengan murid-murid Anda apa efek dari amarah dan tidak mengampuni terhadap roh kita. 
Bicarakan bagaimana reaksi kita atas kejahatan yang dilakukan terhadap kita dapat mempengaruhi roh kita jika kita 
mengizinkannya. Hanya jika kita mengizinkannya, kejahatan itu dapat menyakiti kita selamanya!

Jawaban TEKA-TEKI

KEBAJIKAN
JAHAT
HATI
MANUSIA

PERCAYA
TUHAN
HERODES
YOHANES

Saya tak tahu 
mereka bisa 
sejahat ini. 

Butuh waktu 
beberapa lama 
untuk keluar 

dari beban ini.

BAPTIS
SURGA
NERAKA
KEADILAN
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Cerita Alkitab: Menara Babel
Kejadian 11:1-9

Minggu ini, pelajaran kita adalah perjuangan kebaikan melawan ambisi 
yang mementingkan diri sendiri atau yang juga disebut kepentingan 
sendiri. Salah satu defi nisi ambisi adalah “hasrat untuk pencapaian dan 
pengakuan seperti kekuasaan, kehormatan, popularitas, kemakmuran, dan 
tekad kuat untuk meraihnya”. Kita tidak menganggap ambisi sebagai hal 
yang buruk, tapi kita harus berhati-hati dengannya. Cerita Alkitab hari ini 
adalah menara Babel. Ini adalah kisah nyata ketika Tuhan memutuskan 
untuk mengacaukan manusia karena mereka punya terlalu banyak ambisi. 
Mereka ingin terkenal dan mencari nama. Alkitab mengatakan bahwa 
sebelum kejadian itu, bahasa manusia hanya satu dan mereka tinggal di 
tempat yang sama. Namun, Tuhan melihat ambisi mereka yang egois waktu 
mereka membangun sebuah kota dan sebuah menara. Tuhan mengacaukan 
bahasa mereka dan membuat mereka kocar-kacir ke seluruh dunia. Yang 
menonjol dalam kisah itu adalah Tuhan sendiri menentang manusia. Ini 
bukan serangan iblis atau orang jahat. Justru Tuhan sendiri yang melawan 
mereka. Tetapi, mengapa? Salah satu versi Alkitab mengatakan, “Mereka 
ingin membuat diri mereka terkenal” dan versi lainnya mengatakan, 
“Mereka ingin mencari nama.” Ada satu lagu penyembahan karya Chris 

Tomlin. Judulnya Whom shall I Fear atau terjemahannya, Kepada Siapa Aku harus Takut. Lagu tersebut mengisahkan 
tentang pasukan-pasukan malaikat yang ada di pihak kita. Memikirkan hal ini sangat membangkitkan semangat, yaitu bahwa 
tidak ada yang dapat melawan kita ketika Tuhan ada di pihak kita. Namun, cerita menara Babel ini menunjukkan contoh 
ketika Tuhan TIDAK ada di pihak kita. Ketika kita mencoba untuk menggapai kekuasaan, kehormatan, popularitas, dan 
kemakmuran untuk diri sendiri, Tuhan tidak akan ada di pihak kita. Kenyataannya, Dia dapat melawan kita seperti yang 
Dia pernah lakukan dahulu kala sebagaimana diceritakan dalam Alkitab. Oleh karena itu, bagian dari kebaikan adalah tetap 
rendah hati dan waspada terhadap ambisi yang mementingkan diri kita sendiri. Ini penting karena kalian dan saya SANGAT 
TIDAK mau Tuhan memusuhi kita!

Si Bijak Willy dan Si Bodoh Fred sedang  
dalam perlombaan lari, Willy berada depan. 
Fred meraih kemeja Willy dan menariknya 
ke bawah sehingga Fred bisa maju. Fred di 
diskualifi kasi dari perlombaan.

"Janganlah melakukan sesuatu 
karena didorong kepentingan  
diri sendiri, atau untuk 
menyombongkan diri. Sebaliknya 
hendaklah kalian masing-masing 
dengan rendah hati menganggap 
orang lain lebih baik dari diri sendiri." 
Philippians 2:3

Ayat Hafalan

Pelajaran UtamaDrama

Permainan AYAT Hafalan

Bagilah seluruh kelompok menjadi tiga tim, misalnya; pengajar, anak laki-laki, dan 
perempuan. Satu kelompok memulai dengan mengucapkan kata pertama atau frase 
dari ayat yang diingat, tim lain melakukan gema, dan kemudian tim akhir. Lanjutkan 
permainan, tambahkan berbagai perubahan atas cara pengucapan setiap kata. 
Beberapa ide: berbisik, berteriak, mencicit, berbicara dengan suara macho, seperti 

ikan paus dari “fi nding Nemo”, cepat sekali, lambat sekali, opera, sunyi sekali seperti 
tikus, di bawah air, atau seperti robot. Bersenang-senanglah dengan cara itu!

Gunung Bergema

1212 Kebajikan vs Ambisi Egois1212
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Di dalam ring
Jangan lakukan apa-apa selama minggu ini yang 
bertujuan untuk meningkatkan ketenaran atau 
popularitas kamu. Setiap kali kesempatan muncul, 
tolak saja. Ketika kamu melakukan ini, kamu akan 
mengalahkan dosa yang sangat licik ini.

(Untuk murid yang lebih tua)

Pertanyaan dan jawaban
1. Sebutkan contoh-contoh orang Kristen populer. Apakah 
menurut kalian orang-orang terkadang ingin cari nama? 
Bicarakan dengan murid-murid Anda bagaimana Tuhan 
dapat melihat hati dan motivasi kita. Ini bisa jadi dalam 
menyanyi, menari, memainkan alat musik, berbicara di depan 
umum, berkotbah, berakting, dan bahkan berdoa. Bicarakan 
contoh-contoh yang Anda dapat yakin bahwa ketika seseorang 
berdoa, dia sebenarnya sedang cari muka kepada manusia atau memang sedang berdoa kepada Tuhan.
2. Seberapa mudah hidup ini seandainya Tuhan menentang kita?
Bicarakan dengan murid-murid Anda tentang bagaimana kita sebagai orang Kristen selalu menganggap Tuhan ada di pihak 
kita. Tetapi, cerita Alkitab ini jelas-jelas menunjukkan bahwa jika kita mengizinkan ambisi yang mementingkan diri sendiri 
mendominasi hidup kita, Tuhan sendiri yang akan menentang kita. Bicarakan situasi-situasi berbeda yang akan sangat sulit 
jika Tuhan menentang kita.
3. Bagaimana cara kita sendiri dapat merendahkan diri sendiri supaya Tuhan tidak perlu menghukum kita untuk 
mengajarkan kita cara merendahkan diri?
Berikut beberapa caranya: ambillah potongan kue yang lebih kecil, berikan tugas yang lebih enak ke orang lain, jangan ambil 
semua pujian tetapi berikan juga pujian kepada teman, tidak mengambil peran utama menyanyi, atau berilah orang lain 
kesempatan untuk memainkan alat musik kalian.

Jawaban TEKA-TEKI

KEBAJIKAN
EGOIS
AMBISI
KEKUATAN

KEHORMATAN
KEKAYAAN
PERBEDAAN
KEPOPULERAN

USAHA
PEROLEHAN
MENARA
BABEL

Saya sangat 
mengagumkan! 

Saat saya 
menginginkan 
sesuatu, saya

 harus 
mendapatkannya!
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Cerita Alkitab: Yusuf dan Potifar
Kejadian 39:1-21

Kecemaran adalah hal yang merusak kemurnian. Dalam kasus ini, hati 
kita adalah apa yang kita inginkan untuk murni dan tidak tercemar. 
Tindakan kita adalah cermin dari apa yang terjadi dalam hati kita. Sebagai 
contoh, kalau tindakan kita cemar, kita tahu ada yang tidak murni dalam 
hati kita. Dalam cerita Alkitab hari ini, Yusuf ingin menunjukkan buah 
Roh, yaitu kebaikan, namun istri Potifar mencoba menjerumuskannya 
ke dalam kecemaran. Waktu saudara-saudara Yusuf menjualnya sebagai 
budak, dia dibawa ke Mesir dan dijual ke Potifar, kepala pengawal raja. 
Yusuf punya mimpi keberhasilan, tapi dia justru mengalami kebalikannya. 
Tuhan memberkati Yusuf sebagai budak dan dia disenangi tuannya. 
Potifar mengangkat Yusuf untuk mengurus semua hal di rumahnya. 
Setelah beberapa waktu, istri Potifar mulai memperhatikan Yusuf yang 
berbadan bagus dan ganteng. Dia menggoda Yusuf dan mengundangnya 
untuk melakukan dosa bersama-sama dia, tapi Yusuf menolak. Setiap 
hari dia mengejar Yusuf, tetapi Yusuf selalu melarikan diri. Suatu hari, dia 
menarik jubah Yusuf tapi Yusuf melarikan diri dan jubahnya tertinggal. 
Dia menyimpan jubah Yusuf sampai suaminya pulang dan menuduh 
Yusuf. Potifar sangat marah dan memecat Yusuf, lalu memasukkannya ke 
penjara! Sekali lagi, Yusuf kembali dijatuhkan, seperti saudara-saudaranya 
menjatuhkannya ke dalam sumur. Yusuf bingung kapan Tuhan akan 
menggenapi mimpi-mimpi masa mudanya. Sekali lagi, Tuhan memberkati 
Yusuf dan dia makmur, bahkan dalam penjara. Penting dicatat bahwa Yusuf 
tidak pernah melakukan kesalahan. Waktu orang lain menyerang kita, kita 
tidak berdosa. Merekalah yang berdosa terhadap kita. Tuhan tidak melihat 

kita tidak utuh atau tidak berguna. Tuhan melihat hati kita. Karena hati Yusuf tetap murni dan dia melarikan diri dari 
kecemaran, Tuhan terus memberkati dia. Orang-orang mungkin berdosa terhadap kalian, tapi mereka tidak dapat merebut 
hati kalian. Jika kita dapat menjaga hati, baik di waktu sulit atau waktu baik, kita dapat terus murni dan memenangkan 
pertempuran melawan kecemaran!

Si Bodoh Fred mengambil buah busuk dan 
mencoba untuk meyakinkan Si Bijak Willy 
bahwa itu sebenarnya buah yang enak 
meskipun tampak busuk diluar. Willy 
memotongnya dan menunjukkan bahwa jika 
terlihat busuk diluar, maka busuk juga di 
dalam.

"Itulah sebabnya kami selalu 
mendoakan kalian. Kami berdoa 
supaya Allah menjadikan kalian 
layak untuk hidup menurut 
kehendak-Nya; untuk itulah Ia 
memanggil kalian. Semoga Allah, 
dengan kuasa-Nya, memenuhi 
keinginan-Nya untukberbuat baik, 
dan menyempurnakan 
semua pekerjaan yang kalian lakukan 
karena percaya kepada Kristus." 
2 Tesalonika 1:11

Ayat Hafalan

Pelajaran UtamaDrama

Permainan AYAT Hafalan
Hapus Kata

1313

Tuliskan ayat hafalan di papan tulis. Hapus kata satu per satu sambil meminta 
anak-anak mengucapkan seluruh ayat tersebut setiap kali satu kata dihapus.

1313 Kebajikan vs Kecemaran
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Di dalam ring
Jaga hati kamu minggu ini. Jika sesuatu  dilakukan kepada kamu, 
ingat bahwa mereka adalah orang-orang yang berdosa, bukan 
kamu. Katakanlah dalam doa setiap hari, "Aku murni dalam 
Engkau, Tuhan". Jika kamu telah melakukan sesuatu terhadap 
orang lain, minta maafl ah kepada orang itu dan kepada Allah. 
Kemudian kamu dapat terus berdoa, "Aku murni dalam Engkau, 
Tuhan."

(Untuk murid yang lebih tua)
Pertanyaan dan jawaban
1. Apa yang kamu pikirkan tentang murid-murid kamu 
yang punya pacar? Diskusikan jumlah murid yang punya 
pacar. Apakah murid-murid Anda merasa dikucilkan kalau 
tidak punya pacar? Apa yang mereka seharusnya lakukan? 
Apakah mereka berencana menikahi pacar mereka?
2. Apakah kalian ganteng/cantik? Setelah murid-murid Anda berhenti tertawa, bicarakan standar Tuhan tentang 
kegantengan/kecantikan versus standar dunia. Diskusikan apa yang dunia cari dan apakah nilai-nilai dunia itu berharga 
di mata Tuhan. Jangan menggurui mereka, tapi ajaklah mereka menarik kesimpulan bahwa Tuhan peduli hati kita, bukan 
tampilan lahiriah kita.
3. Jika seseorang terluka, apakah mereka tidak utuh dan tidak lagi murni? Guru-guru, pertanyaan sesungguhnya adalah 
“Jika seseorang sudah dilukai secara moral…” dan saya tahu, ini adalah topik yang sangat sulit. Kami telah memilih tidak 
menggunakan kata-kata ini (“dilukai secara moral”) dalam buku murid. Namun, beranilah untuk mendiskusikan hal ini 
dengan murid-murid, jika pihak gereja mengizinkannya. Di seluruh dunia, korban-korban disalahkan atas dosa orang 
lain. Ada berbagai cara anak muda dilukai secara moral. Ini bukan topik yang murid-murid Anda butuhkan, tapi ini yang 
mereka mungkin hadapi setiap hari! Dalam cerita Alkitab hari ini, Yusuf dilukai secara moral dengan tuduhan melecehkan 
istri Potifar, tapi tentu saja itu tuduhan palsu. Pakailah cerita Alkitab ini sebagai cara untuk membuka diskusi dan mengibah 
hidup murid-murid Anda selamanya. Apakah Tuhan menganggap Yusuf cemar, tidak utuh, dan tidak murni? TIDAK! 
Tuhan tahu Yusuf tidak melakukan salah. Istri Potifarlah yang menyerang Yusuf. Terlebih lagi, Tuhan melihat hati kita. 
Jika seseorang menyerang kita, kita tidak tersakiti. MEREKA cemar. Kita korban yang tidak bersalah. Jika kita dapat 
mengampuni mereka, kita akan bebas untuk menjalani hidup yang penuh, luar biasa, dan murni di hadapan Tuhan. 

Jawaban TEKA-TEKI

PENCEMARAN
TERKONTAMINASI
TINDAKAN
DEMONSTRASI
HATI
YUSUF

Bisakah saya lari dari 
situasi ini dengan 

memanjat tangga itu?

PERBUDAKAN
POTIFAR
ISTRI
TINGGAL
MURNI
DALAM
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