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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

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



22

Daftar Isi
Pengenalan
Kredit
Ikhtisar
Bagaimana menggunakan materi ini
Pelajaran 1
Pelajaran 2
Pelajaran 3
Pelajaran 4
Pelajaran 5
Pelajaran 6
Pelajaran 7
Pelajaran 8
Pelajaran 9
Pelajaran 10
Pelajaran 11
Pelajaran 12
Pelajaran 13

1
2
3
5
9

11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33

K
es

et
ia

an
pe

n
ge

n
da

li
an

 d
ir

i

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.
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"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 3: buah Roh
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Unit 3
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Kesetiaan vs Berhala
Cerita Alkitab: Tabut Perjanjian dirampas
1 Samuel 5: 1-12, 6, 7: 3

Ayat Hafalan
"Jangan membuat bagi dirimu patung 

yang menyerupai apa pun yang ada 
di langit, di bumi atau di dalam air di 

bawah bumi." Keluaran 20: 4

Kesetiaan vs Ketidaksetiaan
Cerita Alkitab: Sadrakh, Mesakh dan Abednego
Daniel 3: 1-21

"Ajarkanlah kehendak-Mu kepadaku, 
ya TUHAN, supaya aku mengikutinya 

dengan setia; jadikanlah aku takwa 
dengan sebulat hati."  Mazmur 86:11

Ayat Hafalan

Ayat HafalanKesetiaan vs KEBIMBANGAN
Cerita Alkitab: Tuhan memanggil Samuel
1 Samuel 3: 1-21

"Beriman berarti yakin sungguh-sungguh 
akan hal-hal yang diharapkan, berarti 

mempunyai kepastian akan hal-hal yang 
tidak dilihat." Ibrani 11: 1

Kesetiaan vs Ketidakpatuhan
Cerita Alkitab: Mata-mata di Kanaan
Bilangan 13: 1-3,17-33, 14: 1-11

"Tetapi Musa berkata, "Mengapa kamu 
sekarang mau melanggar perintah 

TUHAN? Kamu tidak akan berhasil!"  
Bilangan 14:41

Ayat Hafalan

Kesetiaan vs Ketidakrelaan
Cerita Alkitab: Abraham dan Ishak
Kejadian 22: 1-18

"Tanpa beriman, tidak seorang pun dapat 
menyenangkan hati Allah. Sebab orang yang 

datang kepada Allah harus percaya bahwa Allah 
ada, dan bahwa Allah memberi balasan kepada 

orang yang mencari-Nya." Ibrani 11: 6

Ayat Hafalan
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Kesetiaan vs Tidak Dapat Diandalkan
Cerita Alkitab: Nuh dan Bahtera
Kejadian 5:32, 6: 1-22, 7: 1-12

"Tetapi mungkin ada orang berkata: "Padamu ada 
iman dan padaku ada perbuatan", aku akan menjawab 

dia: "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa 
perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu 

imanku dari perbuatan-perbuatanku."  Yakobus 2:18

Ayat Hafalan

Kesetiaan vs Keraguan
Cerita Alkitab: Yesus menampakkan diri 
kepada Tomas
Yohanes 20: 24-31

"Maka Yesus berkata kepadanya, "Engkau 
percaya karena sudah melihat Aku, bukan? 

Berbahagialah orang yang percaya meskipun 
tidak melihat Aku!" Yohanes 20:29

Ayat Hafalan

Ayat HafalanKelembutan Hati vs Perselisihan
Cerita Alkitab: Abraham dan Lot berpisah
Kejadian 13: 1-18

"Hendaklah kamu selalu rendah 
hati, lemah lembut, dan sabar. 

Tunjukkanlah kasihmu dalam hal 
saling membantu."  Efesus 4: 2

Kelembutan Hati vs Tradisi 
Cerita Alkitab: Bersih dan haram
Matius 15: 1-20

Ayat Hafalan
"Hiduplah sedemikian rupa sehingga Saudara tidak menyebabkan 
orang lain berbuat dosa; apakah mereka orang Yahudi atau orang 
bukan Yahudi, ataupun jemaat Allah. Hiduplah seperti saya. Saya 

berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala sesuatu, tanpa 
maksud-maksud kepentingan diri sendiri. Tujuan saya adalah hanya 
supaya mereka semuanya dapat diselamatkan." 1 Korintus 10: 32-33 

Kelembutan Hati vs Kepahitan
Cerita Alkitab: Kain dan Habel
Kejadian 4: 1-16

Ayat Hafalan
"Hilangkanlah segala perasaan sakit 

hati, dendam dan marah. Jangan lagi 
berteriak-teriak dan memaki-maki. Jangan 
lagi ada perasaan benci atau perasaan lain 

semacam itu." Efesus 4:31

Pengendalian Diri vs Godaan
Cerita Alkitab: Yesus dicobai
Matius 4: 1-11

Ayat Hafalan
"Setiap cobaan yang Saudara alami adalah cobaan yang lazim 

dialami manusia. Tetapi Allah setia pada janji-Nya. Ia tidak akan 
membiarkan Saudara dicoba lebih daripada kesanggupanmu. 

Pada waktu Saudara ditimpa oleh cobaan, Ia akan memberi jalan 
kepadamu untuk menjadi kuat supaya Saudara dapat bertahan." 

1 Korintus 10:13

Pengendalian Diri vs Berbohong
Cerita Alkitab: Yakub mencuri berkat Esau
Kejadian 27: 1-36

Ayat Hafalan
"Orang yang menipu, lalu berkata, "Aku 

hanya bergurau saja," sama dengan 
orang gila yang bermain dengan senjata 

berbahaya." Amsal 26:28

Ayat HafalanPengendalian diri vs Kemalasan
Cerita Alkitab: Pembangun bijaksana dan 
pembangun  bodoh
Matius 7: 24-27

"Sebab itu, orang yang tahu apa yang baik 
yang harus dilakukannya tetapi tidak 

melakukannya, orang itu berdosa." 
Yakobus 4:17
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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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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
Apakah ada sesuatu yang Tuhan minta Anda 
serahkan minggu ini? Luangkan waktu sejenak 
untuk berpikir tentang apa itu, dan kemudian 
berdoalah supaya Tuhan memberikan 
kekuatan untuk menyerahkannya sementara 
waktu. Hal itu bisa saja teh, Facebook, atau 
makanan favorit. Untuk memenangkan 
pertandingan ini, pilihlah untuk melepaskan 
hal tersebut selama seminggu.

JADWAL
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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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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 

Para Pelatih

Grup kecil
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!

Tanggung jawab pelatih
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.

Merekrut
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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.)

Pertemuan inspirasional
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?

Upacara Penghargaan
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!
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Selamat datang kembali ke unit 3 dari "Juara melalui buah Roh!" Kami 
memulai unit ini dengan buah roh "kesetiaan". Kata ini dalam bahasa Yunani dari Galatia 
5:22 memiliki banyak arti, termasuk iman, keyakinan, kepercayaan, kepercayaan diri, 
ketaatan, dan kesetiaan. Beberapa terjemahan Alkitab menggunakan "iman" dalam ayat 
ini, dan terjemahan-terjemahan lain menggunakan "kesetiaan". Ketika saya mempelajari 
ini, saya menemukan bahwa kata "kesetiaan" digunakan secara luas dalam Alkitab, dan 
penggunaan terbesar sejauh ini adalah "kesetiaan" kepada Allah. Karena iman adalah 
sebuah topik luas, kita akan menghabiskan 7 minggu untuk membahasnya, dan karena 
Alkitab begitu sering meliput tentang "kesetiaan", kita akan menyelami topik ini selama 5 
minggu. Pertandingan hari ini adalah antara kesetiaan dan penyembahan berhala, yang 
mungkin merupakan serangan utama terhadap iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan. 10 
Perintah Allah (Keluaran 20: 1-6) dimulai dengan kedua perintah: 1) Jangan ada padamu 
allah lain di hadapan-Ku, 2) Jangan membuat berhala untuk disembah. Pada akhir 
ayat 6, Allah menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang cemburu, dan betapa penting 
bagi-Nya bahwa kita mengasihi-Nya dan mematuhi perintah -Nya. Dalam cerita Alkitab 
hari ini, orang Filistin telah merampas Tabut Perjanjian, dan meletakkannya di samping 
berhala mereka Dagon. Di pagi hari, mereka menemukan berhala mereka terguling jatuh 

tersungkur! Mereka menegakkan berhala tersebut, tapi keesokan harinya, berhala itu terguling lagi, dengan kepala dan lengan patah! Tuhan 
juga menghukum orang dengan tumor dan tikus. (Silahkan mencari tahu lebih lanjut tentang cerita ini di Alkitab.) Ada tempat-tempat di 
dunia ini di mana adalah umum untuk membuat berhala. Mereka terbuat dari kayu, batu, atau bahkan kertas. Mereka disuguhkan dengan 
parade, upacara, lilin, liburan, dan perayaan. Beberapa tempat memiliki berhala yang begitu asing bagi Alkitab, jelas sekali bahwa kita tidak 
patut menyembahnya. Berhala lainnya dibuat dari Alkitab, bahkan berhala yang dibentuk serupa dengan Yesus, sehingga sulit untuk tahu 
apa yang seharusnya dilakukan. Allah menjelaskan kepada kita dalam 10 Perintah-Nya bahwa Dia tidak ingin kita menyembah berhala.Ada 
tempat-tempat lain di dunia di mana berhala tidak umum ditemukan. Di negara-negara ini, kita cenderung untuk membuat berhala 
tersembunyi lainnya untuk diri kita sendiri; seperti olahraga, TV, atau pengkhotbah yang terkenal. Pemujaan berhala dalam bentuk apapun 
adalah dosa terhadap Allah. Dia menginginkan seluruh hati kita. Contoh terbaik yang dapat saya pikirkan akan perjanjian pernikahan. 
Apakah pandangan masyarakat di daerah, desa, atau kota Anda jika pengantin baru tidak menghormati suaminya, dan berkeliaran dengan 
laki-laki manapun yang ia inginkan? Itu sangat gawat! Dengan cara yang sama, jika kita mengejar allah lain dalam berbagai berhala, kita 
seperti pengantin yang tidak menghormati suaminya. Yang pertama dan terpenting, dalam perjalanan kekristenan kita, kita harus menjadi 
pengantin setia bagi Kristus. Itu berarti TIDAK ADA berhala, dan menolak untuk berpartisipasi dalam sesuatu yang akan menghina Allah 
kita. Bahkan jika kita menyembah berhala Yesus sendiri, ini tidaklah diperbolehkan. Seorang pengantin perempuan tidak menyembah 
berhala suaminya, melainkan harus menikmati kebersamaan dengan suaminya, menikmati keberadaan dan menghormati dia di depan 
orang lain. Di beberapa negara, tidak berpartisipasi dalam parade untuk berhala bahkan bisa mengancam nyawa! Di negara lain, sangat 
mudah untuk setia, karena tidak ada yang peduli tentang berhala. Bagaimanapun juga keadaannya, hal ini sangatlah penting bagi Tuhan dan 
Dia bisa melihat semua tindakan kita. Apakah Anda bersedia untuk mengambil langkah pertama menjadi setia kepada Allah? Dapatkah 
Anda berkomitmen untuk menjadi setia kepada Allah dan melawan dosa penyembahan berhala?

Pelajaran UtamaDrama
Willy Bijaksana dan Fred Bodoh bermain 
sepak bola dan Fred mencetak gol. Dia begitu 
bersemangat sampai melepas sepatu dan 
kaus kakinya. Dia menciumnya dan berkata, 
"Terima kasih, kaus kaki keberuntungan! Tanpa 
kalian, aku tidak akan mencetak gol !!!

Ayat Hafalan
"Jangan membuat bagi dirimu
 patung yang menyerupai apa pun
 yang ada di langit, di bumi atau di 
dalam air di bawah bumi." 
Keluaran 20: 4

9

PERMAINAN AYAT HAFALAN

11

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.

Kutip ayat jika kamu...

Cerita Alkitab: Tabut Perjanjian dirampas
1 Samuel 5: 1-12, 6, 7: 3

Kesetiaan vs Berhala111
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Saya pikir saya bisa 
melarikan diri dari festival 

ini dengan memanjat 
tangga ini!

KESETIAAN
KESALEHAN
MENYEMBAH
TUHAN
FILISTIN

DI DALAM RING
Pilih aktivitas yang tidak akan Anda ikuti karena mungkin 
memiliki unsur penyembahan berhala. Mungkin kebiasaan 
untuk menanggalkan sepatu Anda, parade yang tidak 
seharusnya diikuti, permainan olahraga yang seharusnya 
tidak Anda hadiri, atau tidak membeli bunga ketika orang lain 
melakukannya.

TABUT
DAGON
UPACARA
PARADE
LILIN

KETENARAN
LOYALITAS
HORMAT

1. Bagaimana jika orang tua saya memiliki berhala di rumah kami?
Allah menuntut kita bertanggung jawab atas tindakan kita sendiri, dan kita tahu bahwa 
orang tua tidak berada di bawah otoritas kita. Oleh karena itu, kita bertanggung jawab 
untuk tidak berdoa kepada berhala atau berpartisipasi dalam menyembah mereka, tapi 
kita tidak bertanggung jawab untuk menyingkirkan berhala yang merupakan milik orang 
lain. Namun, terkadang, Allah akan meminta kita untuk menghadapi orang tua kita, atau 
bahkan untuk menghancurkan berhala itu. Namun, dalam banyak situasi, mereka hanya akan 
membeli berhala lagi, karena kita tidak bisa memaksakan perubahan hati.
2. Apakah ada orang terkenal yang orang-orang idolakan di komunitas Anda?
Luangkan beberapa waktu bagi murid untuk mendiskusikan orang-orang terkenal dari fi lm, dari 
denominasi gereja Anda, politisi, atau orang-orang kaya di masyarakat. Diskusikan bagaimana 
mereka juga hanyalah manusia.
3. Apa saja perayaan di kota atau komunitas Anda yang diadakan untuk menyembah berhala?
Ketika kita tumbuh dalam masyarakat yang memiliki festival reguler untuk berhala, kita bisa 
jadi terbiasa dengannya, bahkan tidak menyadari bahwa berpartisipasi dalam hal itu merupakan 
ketidaksetiaan kepada Tuhan! Diskusikan apa parade, pesta, lilin, tindakan atau festival yang ada di 
kota Anda, dan apa arti semua itu.

10

Jawaban TEKA-TEKI

(Untuk murid yang lebih tua)
Pertanyaan dan jawaban
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Ayat Hafalan

Pertandingan minggu ini adalah antara kesetiaan dan ketidaksetiaan. 
Sangatlah penting bagi Tuhan bahwa kita setia kepada-Nya, dan itu adalah bagian 
besar dari menjadi orang Kristen yang setia. Loyalitas juga berhubungan besar 
dengan kepercayaan. Ketika kita setia kepada teman-teman di sekolah, itu berarti 
mereka bisa mempercayai kita untuk menjaga rahasia mereka, membela mereka, 
dan selalu berada di sisi mereka, baik saat mereka hadir ataupun tidak. Kesulitan 
muncul ketika kita menghadapi tekanan rekan. Kita merasakan tekanan rekan 
ketika orang lain mendorong kita untuk mengubah sikap, nilai-nilai atau perilaku 
kita agar sesuai dengan kelompok. Ini bisa mempersulit berdiri teguh dalam 
kesetiaan kepada Allah ketika kita menghadapi tekanan rekan dari orang-rang 
lain di sekolah atau di lingkungan. Mereka mungkin ingin kita menjadi jahat 
terhadap orang lain, atau mereka mungkin ingin kita mengatakan kita percaya 
pada allah-allah lain ketika sesungguhnya kita tidak percaya. Kesetiaan kepada 
Allah berarti bahwa Dia dapat mempercayai kita, bagaimanapun tekanan di sekitar 
kita. Ini berarti bahwa kita di pihak Allah apapun keadaannya. Ketika kita setia, 
apapun yang orang katakan tidak akan membuat kita menyangkal Yesus Kristus 
atau Tuhan di sekolah, saat bermain, atau di lingkungan. Dalam cerita Alkitab hari 
ini, kita melihat Sadrakh, Mesakh, dan Abednego menghadapi tekanan rekan yang 
luar biasa untuk tunduk pada gambar emas raja yang telah didirikan. Pengumuman 
diberitakan bahwa siapapun yang tidak sujud akan dilemparkan ke dalam tungku 
api! Mereka pasti merasakan tekanan luar biasa dari semua orang di sekitar mereka. 
Tapi mereka memilih untuk tidak menyerah pada tekanan, walaupun itu berarti 
kematian. Tanpa peduli pada peringatan dan ancaman pada nyawa mereka, mereka 
memilih untuk tetap setia kepada Tuhan. Mereka menolak untuk sujud. Raja 
menjadi sangat marah dan melemparkan mereka ke dalam tungku api! Tungku itu 
begitu panas sampai membunuh orang-orang yang melemparkan Sadrakh, Mesakh 
dan Abednego ke dalamnya. Raja takjub akan apa yang dilihatnya, karena, meskipun 
ia melempar masuk hanya 3 orang, sekarang ia bisa melihat 4 pria berjalan dalam 
tungku! Raja memerintahkan mereka untuk keluar, dan ketika mereka keluar, tidak 

ada bau api sedikitpun pada mereka. Melihat ini, raja memuji Allah mereka, yang telah melindungi mereka dari api! Di beberapa negara, 
bahkan sampai saat ini ada orang-orang yang menghadapi kematian ketika mereka secara publik mengaku sebagai orang Kristen. Tetapi 
bagi mereka yang tinggal di negara-negara dengan kebebasan beragama, masih juga sulit untuk mengaku sebagai umat Kristen ketika ada 
tekanan rekan yang besar. Jika kita ingin memenangkan pertempuran melawan ketidaksetiaan, kita harus bersedia untuk setia kepada 
Allah dan Tuhan kita Yesus Kristus, tanpa peduli harganya.

Pada pesta ulang tahun, Willy Bijaksana dan Fred 
Bodoh bermain permainan bersama orang lain 
bergandengan tangan dalam lingkaran. Seseorang 
berseru, "Lingkaran tiga orang," dan anak-anak 
membentuk lingkaran dengan tiga orang. 
Seseorang berseru, "Lingkaran lima orang," dan 
mereka kembali bergerak membentuk lingkaran 
berbeda. Dalam setiap situasi orang-orang yang 
tidak dapat membentuk lingkaran dengan jumlah 
orang yang tepat akan keluar dari permainan. 
Willy dan Fred telah berada dalam kelompok yang 
sama sepanjang waktu, tetapi ketika kelompok 
tersisa  tiga orang, Fred pergi ke kelompok yang 
berbeda dari Willy, meninggalkan Willy tanpa 
teman.

"Ajarkanlah kehendak-Mu 
kepadaku, ya TUHAN, supaya 
aku mengikutinya dengan setia; 
jadikanlah aku takwa dengan 
sebulat hati."  Mazmur 86:11

Drama

Permainan AYAT Hafalan

11

22

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.

Scrabble abjad

Pelajaran Utama

2 Cerita Alkitab: Sadrakh, Mesakh dan Abednego
Daniel 3: 1-21

Kesetiaan vs KETIDAKSETIAAN22
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orang Kristen? Berikan waktu bagi murid untuk berbagi pendapat. Bagikan kisah nyata hidup Anda, atau 
kisah dari berita tentang orang Kristen yang berdiri teguh pada iman mereka.
3. Saat teman kita tidak hadir, bolehkah kita tidak setia karena mereka tidak ada?
Bicarakan tentang betapa sakitnya ketika orang mengkhianati di belakang kita. Loyalitas hanya nyata ada 
ketika kita setia kepada teman-teman kita baik saat mereka hadir ataupun tidak. Tuhan dapat melihat 
semua tindakan kita, sehingga tidak ada gunanya menyembunyikan ketidaksetiaan kita dari-Nya. 
Bahkan jika Dia tidak dapat melihat, Dia ingin kita senantiasa setia kepada-Nya saat kita di gereja, di 
sekolah, di jalan, di rumah, atau dimanapun kita pergi.

KESETIAAN
RAHASIA
TEKANAN
SADRAKH 
MESAKH 
ABEDNEGO 
GAMBAR
RAJA
PERAPIAN
YESUS
KEBEBASAN
PUBLIK
MENGAKUI
TUHAN

Saya benci 
tekanan rekan !!! 
Saya tidak mau 
malu menjadi 
orang Kristen!

1. Apakah Anda pernah mengungkap rahasia pribadi seorang teman kepada orang lain? Apa yang 
terjadi? 
Berikan waktu bagi murid untuk berbagi cerita. Dalam banyak situasi, ketika kita tidak setia kepada 
teman, dengan mengungkapkan rahasia mereka, kita kehilangan persahabatan itu. Mereka berhenti 
berbicara atau menolak untuk berjalan ke sekolah dengan kita. Beberapa teman mungkin mampu 
memaafk an ketika kita tidak setia, tetapi seringkali butuh beberapa bukti kesetiaan.
2. Apakah di tempat Anda tinggal ada tekanan rekan untuk menyembunyikan bahwa Anda adalah 

Cari waktu minggu ini untuk secara terbuka mengakui di 
sekolah atau di masyarakat bahwa Anda adalah orang Kristen, 
dan bahwa Anda percaya kepada Yesus Kristus. Setelah itu, 
bersukacitalah bahwa Anda setia dalam hal kecil, meskipun 
menghadapi tekanan rekan.

12

DI DALAM RING

Jawaban TEKA-TEKI

(Untuk murid yang lebih tua)

Pertanyaan dan jawaban
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Ayat Hafalan

Pertandingan kita minggu ini adalah antara kesetiaan dan 
keragu-raguan. Adalah sangat penting bagi kita untuk menanggapi Allah, dan itu 
adalah bagian besar dari menjadi orang Kristen yang setia. Allah berbicara kepada 
kita dalam banyak hal, tetapi seringkali, kita tidak ingin diam dan mendengarkan 
Dia. Kita memilih untuk berhenti sejenak dan menunggu sebelum menanggapi Allah. 
Kadang-kadang kita tidak memberikan jawaban sama sekali, berharap bahwa Allah 
tidak akan melihat. Bagaimana kita bisa tahu bahwa benar Tuhan-lah yang  berbicara 
kepada kita? Pernahkah Anda mengalami keraguan tentang apakah Allah sungguh 
meminta Anda melakukan sesuatu? Cerita Alkitab hari ini adalah tentang seorang 
anak muda yang juga mengalami keraguan apakah Allah telah berbicara kepadanya.
Samuel adalah seorang anak muda yang didedikasikan kepada Tuhan oleh ibunya. 
Meskipun ia masih muda, Samuel tinggal di bait, dan melayani Tuhan dan Imam Eli. 
Suatu malam, saat mereka akan tidur, Samuel mendengar seseorang memanggilnya. 
Dia mengira yang memanggilnya adalah Imam Eli, sehingga ia bangkit dan pergi ke 
tempat sang Imam. Namun, Eli berkata, "Saya tidak memanggilmu, kembalilah ke 
tempatmu dan berbaringlah." Hal ini terjadi dua kali lagi, dan Eli menyuruh Samuel 
untuk berbaring kembali. Namun, Samuel yakin seseorang memanggilnya! Pada 
ketiga kalinya, imam Eli tahu bahwa pasti Tuhan-lah yang memanggil Samuel. Dia 

menginstruksikan Samuel untuk menjawab dengan mengatakan, "Berbicaralah, Tuhan, sebab hamba-Mu siap mendengarkan." Ketika 
Tuhan memanggil Samuel lagi, ia siap dan menanggapi Allah dengan sempurna! Kemudian Allah memberikan kata khusus untuk Samuel, 
dan hidupnya sebagai seorang nabi dimulai, meskipun ia masih muda. Tidaklah penting berapa usia Anda, atau bagaimana tidak layaknya 
Anda merasa. Allah mencari anak laki-laki dan perempuan yang mau mendengarkan suara-Nya, dan percaya dan taat. Salah satu dosa 
yang kita lawan adalah godaan untuk menjadi ragu, menjadi bimbang atau menunggu sebelum menanggapi Allah. Dalam kasus Samuel, 
ia tidak merespon dengan benar sampai panggilan yang keempat kalinya, tetapi itu diterima oleh Allah. Jika Anda berpikir tentang hal 
itu, Samuel masih merespon pada malam yang sama. Namun, apa yang akan terjadi jika Tuhan memanggil kita untuk melakukan sesuatu, 
tapi kita tidak merespon pada malam yang sama? Bagaimana jika kita menunggu seminggu untuk menanggapi Allah? Mungkin Tuhan 
menunjukkan seseorang yang membutuhkan bantuan di sekolah. Akankah Anda ragu, atau merespon dengan cepat? Ayat hafalan hari 
ini menunjukkan bahwa percaya akan Tuhan yang tidak dapat kita lihat merupakan bukti  kita memiliki iman. Percaya bahwa Dia telah 
berbicara kepada kita, meskipun kita tidak bisa mendengar-Nya dengan telinga kita, berarti kita memiliki iman. Jika Anda dan saya ingin 
memiliki iman yang kuat, yang dapat memenangi pertandingan, kita harus percaya ketika Tuhan berbicara kepada kita. Dan jika kita 
benar-benar percaya, kita akan bertindak tanpa ragu-ragu!

Willy Bijaksana dan Fred Bodoh senang karena 
akan pergi ke kebun binatang. Fred bingung 
apakah sebaiknya membawa mainan favoritnya 
atau makan siangnya untuk kunjungan ke kebun 
binatang ini. Fred memutuskan untuk membawa 
mainannya, dan akhirnya ia begitu lapar sampai 
mencoba untuk memakan mainannya.

"Beriman berarti yakin 
sungguh-sungguh akan hal-hal
 yang diharapkan, berarti 
mempunyai kepastian akan hal-hal 
yang tidak dilihat." Ibrani 11: 1

Drama

Permainan AYAT Hafalan

33

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.

Cerita Alkitab: Tuhan memanggil Samuel
1 Samuel 3: 1-21

Kesetiaan vs KEBIMBANGAN

Pelajaran Utama

333
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Jawaban TEKA-TEKI

Mintalah Tuhan untuk berbicara kepada Anda minggu ini, dan 
untuk meminta Anda melakukan sesuatu. Praktikkan menaati 
dengan segera tanpa ragu-ragu. Jika Anda lupa dan menunggu, 
mintalah tugas lain kepada Tuhan.

KESETIAAN
KERAGUAN
MENJAWAB
KERAGUAN
TAHU
SAMUEL
ELI
IMAM
BAIT
DOSA
PENTING
SEGERA
MENANGGAPI
TUHAN

1. Kapan "diam" sebenarnya berarti bahwa jawabannya adalah "tidak"?
Misalnya, Anda meminta izin pada ibu Anda untuk pergi bermain di taman, dan dia berkata "kerjakan 
pekerjaan rumahmu". Dia tidak berkata tidak, tapi dia tidak berkata ya. Atau ketika Anda menulis surat 
permintaan kepada orang-orang penting. Jika Anda tidak mendapatkan jawaban, jawabannya adalah tidak. 
Jika Tuhan meminta kita untuk melakukan sesuatu, dan kita tidak menjawab-Nya, kita sesungguhnya 
mengatakan "tidak" kepada-Nya.
2. Apakah Tuhan pernah meminta Anda untuk melakukan sesuatu? Bagaimana Anda tahu Tuhan-lah yang 
berbicara?
Kadang-kadang kita mendapat perasaan bahwa kita harus pergi membantu orang lain, atau hati kita 
terbebani bagi seseorang, atau kita terus-menerus mengingat sesuatu yang perlu dilakukan. Tuhan 
mengingatkan kita, karena bahkan ketika kita coba lupakan, kita tidak bisa melakukannya. Terkadang kita 
bermimpi di malam hari tentang sesuatu yang harus dilakukan.
3. Bagaimana kita dapat mengatasi keraguan bahwa Tuhan ingin kita di kota, pekerjaan, atau 
persahabatan tertentu?
Samuel meragukan bahwa ia mendengar Tuhan, tetapi Tuhan sabar dengannya. Kita bisa bertanya 
kepada seseorang yang dekat dengan Tuhan, seperti yang Samuel lakukan. Kita bisa bertanya 
kepada orang tua kita, pendeta, atau pemimpin gereja. Kita juga dapat mengkonfi rmasi dengan 
Alkitab. Jika ada ayat-ayat yang mengkonfi rmasi apa yang kita lakukan, maka kita bisa percaya 
bahwa kita berada di jalan yang tepat. Kita juga bisa meminta Allah untuk memberikan konfi rmasi 
dengan mengirimkan seseorang untuk berbicara kepada kita, atau memberikan kita sebuah lagu 
khusus.

14

Dapatkah saya menunggu 
sampai saat akhir untuk 

melihat apa yang orang lain 
lakukan?

DI DALAM RING

(Untuk murid yang lebih tua)Pertanyaan dan jawaban
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Ayat Hafalan

Setia mencakup taat. Kita tidak bisa mengatakan "Saya setia kepada 
Tuhan" tetapi tidak mematuhi perintah-Nya. Itulah yang akan kita pelajari minggu 
ini: pertandingan antara "ketidaktaatan" dan "kesetiaan". Ketidaktaatan juga terlihat 
ketika kita melakukan sesuatu yang tidak seharusnya kita lakukan. Misalnya, jika ibu 
mengatakan bahwa Anda tidak boleh pergi bermain di rumah teman hari ini, tetapi 
Anda tetap pergi, Anda tidak patuh. Dia mengatakan tidak, tetapi Anda tidak taat, 
dan tetap pergi. Banyak orang di gereja memiliki defi nisi ini untuk ketidaktaatan. 
Misalnya, jika orang Kristen percaya bahwa mereka tidak boleh merokok, tetapi 
mereka tetap melakukannya, itu berarti mereka tidak taat. Ini benar. Jika kita 
diberitahu untuk tidak melakukan sesuatu, dan tetap melakukannya, kita tidak taat. 
Ada jenis ketidaktaatan lain yang juga harus diwaspadai. Jika ibu meminta Anda pergi 
ke toko untuk membeli bawang untuk makan malam, dan Anda tidak pergi, ini juga 
ketidaktaatan. Jika Tuhan mengatakan kepada kita untuk melakukan sesuatu, dan kita 
memilih untuk tidak melakukannya, kita tidak taat. Inilah yang terjadi dalam cerita 
Alkitab hari ini. Orang-orang Israel diselamatkan dari perbudakan mereka di Mesir, 
dan melintasi padang pasir, menuju tanah yang indah yang Tuhan janjikan. Ketika 
mereka sudah dekat, Allah menghentikan mereka. Dia meminta Musa mengirim 12 
pemimpin, sebagai mata-mata ke tanah yang dijanjikan. Ke-12 orang tersebut pergi 

dan memata-matai orang-orang, kota, bangunan, dan panen di tanah itu. Mereka pergi untuk melihat apakah tanah itu baik atau buruk. 
Sampai saat ini, Israel telah mematuhi segala sesuatu yang Allah minta untuk mereka lakukan. Mereka mengirim 12 mata-mata seperti 
yang Tuhan minta. Namun, ketika mata-mata tiba di rumah, mereka berseteru pendapat. Mereka semua melaporkan bahwa tanah tersebut 
besar, belimpah dengan susu dan madu. Mereka membawa segugus anggur yang besar-besar untuk menunjukkan kepada orang-orang 
tentang potensi pertanian yang luar biasa di sana. Tetapi 10 mata-mata mengatakan bahwa orang-orang di sana raksasa dan kota itu 
juga memiliki pertahanan ketat, sehingga mereka sebaiknya TIDAK mengambil tanah itu. Hanya 2 mata-mata yang mengatakan bahwa 
meskipun orang-orang di sana besar-besar, mereka harus tetap pergi. Seluruh Israel mendengarkan laporan negatif dari 10 mata-mata, dan 
tidak ingin pergi. Tuhan menjadi sedih dan murka karena orang-orang Israel yang putus asa. Mereka tidak ingin menaati Allah, menolak 
untuk pergi ke Tanah Perjanjian. Sangatlah mudah bagi kita untuk berkecil hati dan sedih ketika kita melihat sesuatu yang mustahil. 
Kadang-kadang berita di TV mengecilkan hati kita atau komentar dari orang lain membuat kita sedih. Tapi Tuhan ingin kita beriman 
kepada-Nya dan mempercayai-Nya. Jika Tuhan meminta kita untuk melakukan sesuatu, kita harus bersedia untuk melangkah dalam iman 
dan mematuhi Allah. Yosua dan Kaleb adalah kedua mata-mata yang percaya Tuhan, dan memberikan semangat kepada orang-orang 
bahwa hal itu mungkin. Maukah Anda menjadi seperti Yosua dan Kaleb, bersedia untuk mematuhi Allah, dan melindungi hati Anda 
supaya tidak berkecil hati? Dengan latihan, kita bisa memenangkan pertandingan ketidaktaatan melawan kesetiaan!

Ibu Willy Bijaksana menyiapkan agar-agar 
makanan penutup yang lezat untuk dinikmati 
bersama temannya Fred Bodoh, tetapi dia 
meminta mereka untuk tidak mencucukkan 
jari mereka ke dalam agar-agar tersebut karena 
belum siap. Fred Bodoh tidak patuh. Dia 
mencucukkan jarinya dan merusak agar-agar itu.

"Tetapi Musa berkata, "Mengapa kamu 
sekarang mau melanggar perintah 
TUHAN? Kamu tidak akan berhasil!"  
Bilangan 14:41

Drama

Permainan AYAT Hafalan

15

44

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

dan berhubungan dengan pendengaran.

Peragakan

Pelajaran Utama

4 Cerita Alkitab: Mata-mata di Kanaan
Bilangan 13: 1-3,17-33, 14: 1-11

Kesetiaan vs KETIDAKPATUHAN44
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Jawaban TEKA-TEKI

KESETIAAN
PERINTAH
PERGI
ISRAEL
MESIR

Saya menolak untuk 
mematuhi ibu! Saya 
akan tetap pergi ke 

toko permen!

GURUN
TANAH
ANGGUR
INDAH
PATAH

YOSUA
KALEB
HATI
MUNGKIN

1. Kapan terakhir kali Anda putus asa dan sedih? Bagaimana Anda 
mendapatkan semangat?
Berikan waktu untuk berbagi kesaksian. Siapkan terlebih dahulu kisah nyata 
dari hati Anda sendiri.
2. Pernahkah Tuhan meminta Anda melakukan sesuatu yang tampaknya 
tidak mungkin atau terlalu sulit?
Seiring saya bertumbuh dalam Tuhan, setiap kali tampaknya Dia meminta saya 
melakukan tugas yang semakin sulit. Kenyataan yang menggembirakan adalah bahwa 
ketika Tuhan meminta begitu banyak dari kita, kita tahu pasti bahwa Dia melihat kita 
sebagai jauh lebih kuat dari bagaimana kita melihat diri kita sendiri.
3. Apakah Anda menganggap diri Anda taat kepada Allah?
Cobalah untuk memiliki diskusi terbuka dengan murid Anda, dimana tidak ada 
yang saling menghakimi. Berbagilah cerita tentang kesalahan dan kegagalan Anda 
sendiri, untuk membantu mereka lebih membuka diri. Diskusikan tindakan apa yang 
menunjukkan ketaatan dan tindakan apa yang menunjukkan ketidaktaatan.

16

Pilih 2 tugas dari Allah untuk dilakukan minggu ini. Yang 
pertama adalah sesuatu yang Tuhan minta supaya tidak Anda 
lakukan, dan yang lainnya adalah sesuatu yang Tuhan minta 
Anda lakukan. Taatilah Allah dalam kedua hal tersebut untuk 
menang melawan ketidaktaatan.

DI DALAM RING
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(Untuk murid yang lebih tua)
Pertanyaan dan jawaban
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Dalam banyak bagian dalam Alkitab, Allah menunjukkan satu aspek penting dari 
iman dan kesetiaan yaitu kerelaan dan tidak menahan apapun dari-Nya. Itulah 
sebabnya minggu ini kita melawan dosa ketidakrelaan. Segan menyerahkan sesuatu 
adalah menolak untuk melepaskan sesuatu yang harus diberikan. Hal ini juga dapat 
berarti menekan atau menahan. Dalam cerita Alkitab hari ini, Tuhan meminta 
sesuatu yang besar dari Abraham! Dia harus memilih untuk tidak menyerahkannya 
kepada Tuhan atau bersedia mematuhi-Nya. Untuk sebagian besar hidup Abraham, 
dia dan istrinya Sarah tidak mampu memiliki anak. Allah telah menjanjikan kepada 
Abraham dan Sarah keturunan (anak, cucu, dll) sebanyak bintang-bintang di langit. 
Oleh karena itu, sangat mengejutkan bahwa mereka belum mampu mempunyai 
bahkan 1 anak pun. Lalu pada suatu hari yang ajaib, Tuhan membuka rahim Sarah, 
dan ia hamil, meskipun dia sudah sangat tua! Mereka memiliki seorang putra 
bernama Ishak, dan mereka mencintainya dan merawatnya. Tuhan memutuskan 
untuk menguji Abraham untuk melihat apakah ia rela memberikan segalanya, 
atau apakah ia akan menahan sesuatu dari Allah. Allah memanggil Abraham dan 
menyuruhnya membawa anaknya Ishak mendaki gunung, dan mengorbankannya 
sebagai kurban bakaran. Pagi itu, Abraham bangun dan membebani keledainya. 
Dia membawa dua pembantu dan anaknya Ishak, dan semua perlengkapan yang 
dibutuhkan. Mereka melakukan perjalanan ke tempat yang Tuhan tunjuk, lalu 
Abraham dan putranya pergi ke sana, siap untuk upacara pengorbanan.
Ishak berkata kepada ayahnya, "Api dan kayu sudah ada di sini, tapi dimana anak 

domba untuk kurban?" Abraham pasti sangat takut untuk benar-benar menaati Allah! Tapi ia percaya pada Allah dan melanjutkan 
rencananya. Mereka mendirikan altar, dan Abraham menaruh Ishak di atasnya. Namun, ketika Abraham mengangkat pisau, Allah 
menghentikannya! Allah memerintahkan Abraham untuk tidak menyakiti anak itu dan berkata, "Sekarang Aku tahu bahwa engkau takut 
akan Allah, karena engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu, anakmu satu-satunya." (Kejadian 22:12) Ayat ini menunjukkan 
bahwa Allah sedang menguji Abraham untuk melihat apakah ia akan segan menahan sesuatu dari Tuhan. Kita bisa turut bersukacita 
dengan Abraham karena ia lulus ujian! Abraham terbukti bersedia, dan tidak segan menyerahkan apapun juga. Tuhan juga akan menguji 
kita. Dia mencari pria dan wanita, orang-orang  yang akan bersedia memberikan kepada Allah apapun yang Ia minta. Tuhan sedang 
mencari orang-orang yang tidak akan menahan apapun dari-Nya. Apakah Anda bersedia untuk mematuhi Allah? Bisakah Anda lulus 
ujian yang sulit?

Pada saat istirahat seorang anak laki-laki 
mendekati Willy Bijaksana dan Fred Bodoh 
yang sedang makan roti lapis mereka yang 
menakjubkan. Ia bertanya apakah mereka bisa 
berbagi dengannya karena dia tidak punya uang 
untuk membeli makanan. Fred menolak untuk 
berbagi makanannya, tapi Willy memberikan 
semuanya.

"Tanpa beriman, tidak seorang pun 
dapat menyenangkan hati Allah. Sebab 
orang yang datang kepada Allah harus 
percaya bahwa Allah ada, dan bahwa 
Allah memberi balasan kepada orang 
yang mencari-Nya." Ibrani 11: 6

Ayat Hafalan

Drama

Permainan AYAT Hafalan
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.

Slip kertas

55
Pelajaran Utama

5 Cerita Alkitab: Abraham dan Ishak
Kejadian 22: 1-18

Kesetiaan vs KETIDAKRELAAN55
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Jawaban TEKA-TEKI

18

Apakah ada sesuatu yang Tuhan minta Anda serahkan minggu 
ini? Luangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang apa itu, 
dan kemudian berdoalah supaya Tuhan memberikan kekuatan 
untuk menyerahkannya sementara waktu. Hal itu bisa saja 
teh, Facebook, atau makanan favorit. Untuk memenangkan 
pertandingan ini, pilihlah untuk melepaskan hal tersebut 
selama seminggu.

1. Pernahkah Anda menahan informasi, persahabatan, atau 
kebaikan dari seseorang? Kapan dan kepada siapa?
Bahas tentang seperti apakah memberikan jawaban parsial atau 
informasi yang tidak lengkap itu. Kita sering dapat menipu orang 
lain untuk berpikir bahwa kita jujur, tapi kita tahu bahwa kita 
menahan sesuatu.
2. Jika Tuhan meminta Anda untuk mengorbankan hal yang 
paling penting dalam hidup, apakah itu?
Bagi banyak dari kita, itu mungkin saja keluarga terdekat kita, 
seperti bagi Abraham. Tapi Tuhan benar-benar ingin menjadi 
yang pertama dalam hidup kita, dan akan meminta kita mengorbankan bahkan keluarga 
sekalipun untuk melayani Dia. Diskusikan dengan murid Anda apa yang para misionaris pasti 
rasakan ketika mereka harus meninggalkan keluarga mereka untuk melayani Tuhan di negara 
lain.
3. Apakah Allah pernah menguji Anda? Jelaskan.
Tilik hati Anda sendiri terlebih dahulu untuk menemukan saat ketika Allah menguji Anda, 
sehingga Anda dapat berbagi dengan para murid. Allah sering menimbulkan situasi yang 
akan menunjukkan kepada kita prioritas kita sendiri. Jika kita tertangkap tidak menempatkan 
Tuhan pada peringkat pertama, maka kita tidak lulus tes.

KESETIAAN
KERELAAN
PENOLAKAN
MENEKAN
ABRAHAM
BINTANG
LANGIT
SARAH
ISHAK
UJI
TUHAN
KELEDAI
GUNUNG
API
ALTAR

Tapi saya tidak ingin turun dan berpartisipasi! Apakah saya harus turut berpartisipasi?

DI DALAM RING
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Ayat Hafalan

Setia mencakup melakukan apa yang Anda katakan akan lakukan. Politisi 
sering memiliki slogan untuk ini ketika mereka berkampanye untuk pemilihan 
posisi pemerintah. Beberapa contoh adalah "Perbuatan bukan perkataan" atau 
"Janji ditepati". Mungkin kelihatannya politis untuk menepati janji Anda, tetapi 
sebenarnya, itu adalah Alkitabiah! Dalam Khotbah di Bukit, Yesus berkhotbah 
kepada murid-muridnya dan orang-orang berkumpul. Dia mengatakan bahwa kita 
tidak perlu bersumpah atau membuat janji-janji khusus. Yesus berkata, "Biarlah 
ya kamu adalah ya, dan tidak adalah tidak." Hal ini sangat sederhana, namun juga 
sangat sulit! Tuhan akan selalu mencari pria dan wanita yang akan setia kepada-Nya 
untuk melakukan apa yang mereka katakan akan lakukan. Jika kita tidak menepati 
janji-janji kita, kita tidak dapat diandalkan. Pertandingan kita minggu ini adalah 
"kesetiaan" melawan "tidak dapat diandalkan". Nuh adalah seseorang yang setia. 
Ketika ia mengatakan YA kepada Allah, ia menyelesaikan tugasnya. Banyak dari 
kita telah mendengar cerita tentang Nuh dan bahtera. Tuhan meminta Nuh untuk 
membangun bahtera dari kayu. Ketika Nuh selesai membangun bahtera, Tuhan 
mengirim sepasang dari setiap jenis hewan, dan Nuh memuat mereka semua ke 
dalam bahtera. Ketika mereka aman di dalam, Allah menutup pintu, dan mengirim 
air bah ke bumi. Namun, dapat Anda bayangkan betapa sulitnya pasti untuk Nuh? 
Kita tidak tahu persis berapa lama Nuh bekerja membangun bahtera, namun 
berdasarkan fakta bahwa anak-anaknya semua sudah lebih tua dan menikah, hal itu 

telah memakan waktu antara 55 dan 75 tahun !!! Oleh karena itu, setelah Allah meminta Nuh untuk membangun bahtera, Nuh bekerja 
dan bekerja dan bekerja. Tahun demi tahun berlalu, dan ia terus bekerja! 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, dan ia terus bekerja. Apakah Anda 
pikir akan sulit untuk terus mengerjakan tugas selama 55 tahun atau 75 tahun? Ya! Itu sangat sulit! Ketika Allah meminta Nuh untuk 
membangun bahtera, Nuh melakukannya. Dia mengatakan ya kepada Allah, dan tindakannya mengikuti perkataannya. Ia membangun 
bahtera. Kedengarannya sederhana, tetapi menyelesaikan hal-hal yang kita janji untuk lakukan tidaklah mudah. Terutama jika orang lain 
menertawakan atau mengejek saat kita bekerja. Kemungkinan besar tetangga Nuh menertawakannya, dan selama lebih dari 50 tahun! 
Untuk menang atas dosa ini, kita harus dapat diandalkan oleh Allah untuk menyelesaikan hal-hal yang Dia minta kita lakukan, bahkan 
jika hal itu butuh 75 tahun! Apakah Anda akan setia dan dapat diandalkan oleh Tuhan untuk menyelesaikan apa yang Anda janjikan 
kepada-Nya?

Willy Bijaksana berjanji akan membawa keluar 
sampah setiap hari selama dua minggu. Fred 
Bodoh mengatakan bahwa ia akan mencuci 
piring makan malam selama satu minggu. Tapi 
setelah baru dua hari, Fred berhenti melakukan 
apa yang telah ia janjikan.

"Tetapi mungkin ada orang berkata: 
"Padamu ada iman dan padaku ada 
perbuatan", aku akan menjawab dia: 
"Tunjukkanlah kepadaku imanmu 
itu tanpa perbuatan, dan aku akan 

menunjukkan kepadamu imanku dari 
perbuatan-perbuatanku." Yakobus 2:18

Drama

Permainan AYAT Hafalan

66

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

Pelajaran Utama

6 Cerita Alkitab: Nuh dan Bahtera
Kejadian 5:32, 6: 1-22, 7: 1-12

Kesetiaan vs TIDAK DAPAT DIANDALKAN

66
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Pilih area dalam kehidupan Anda untuk dapat diandalkan oleh 
Tuhan. Pilih sesuatu untuk dilakukan bagi Tuhan dalam satu hari 
pada minggu ini, dan pastikan Anda dapat diandalkan dalam hal 
tersebut. Ketika Anda selesai, pilih janji lain bagi Tuhan selama 
satu hari, dan tetapkan hari untuk melakukannya. Pastikan untuk 
menepati janji Anda.

1. Berapa tahun Anda setia di sekolah, rumah, atau bekerja?
Setelah membahas betapa sulitnya pasti bagi Nuh untuk setia dan dapat diandalkan untuk waktu begitu lama, minta setiap murid 
untuk berbagi tentang berapa tahun mereka telah setia.
2. Apakah ada politisi di komunitas Anda yang menepati janji-janji mereka, atau yang tidak menepati janji-janji mereka?
Ini bukan untuk menyelami politik, melainkan untuk menyadari betapa sulitnya bagi kita untuk menepati janji dan untuk 
menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan berikan pada kita. Berbicara tentang isu-isu masyarakat membantu membawa realitas dalam 
pelajaran, dan akan membantu murid Anda menerapkannya untuk kehidupan mereka sendiri.
3. Apa yang telah Allah minta dari Anda?
Luangkan waktu untuk berbagi kesaksian pribadi tentang apa yang Allah telah minta dari setiap murid. Apakah mereka dapat 
diandalkan untuk menyelesaikan pekerjaan yang Allah serahkan kepada mereka?

JANJI
DISIMPAN
SULIT
IYA
TIDAK
NUH
BAHTERA
KAYU

HEWAN
BANJIR
TAHUN
KERJA
TUGAS
KATA
LENGKAP

Lihat! Saya adalah 
sebuah gumpalan, 

dan bisa menjadi apa 
saja! Saya tidak harus 

tinggal bukan?

DI DALAM RING
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(Untuk murid yang lebih tua)Pertanyaan dan jawaban
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Ayat Hafalan

Iman adalah keyakinan atau kepercayaan pada seseorang atau sesuatu. Ini adalah 
kepercayaan akan sesuatu atau seseorang yang tidak bisa kita lihat. Bagi orang 
Kristen, iman kepada Allah adalah keyakinan dan kepercayaan kepada-Nya, 
meskipun kita tidak bisa melihat-Nya. Pertandingan minggu ini adalah antara 
keraguan dan kesetiaan. Keraguan adalah ketidakpastian atau kurangnya 
keyakinan. Jika kita ingin memiliki buah Roh "Kesetiaan" atau "Iman" dalam 
hidup kita, itu termasuk diri kita dipenuhi dengan iman, dan kita terkadang 
harus berjuang melawan keraguan dalam hati kita. Cerita Alkitab hari ini adalah 
tentang Tomas. Dia adalah seorang murid Yesus, dan hidup ketika Yesus masih 
di bumi. Dia mengikuti Yesus, dan mendengar semua cerita dan khotbah-Nya 
secara langsung. Tapi kemudian Yesus ditangkap dan diadili. Orang-orang 
mengutuk Yesus, dan menggantung-Nya di kayu salib. Yesus telah mengatakan 
kepada semua murid-Nya bahwa ia akan bangkit dari antara orang mati pada hari 
ketiga, namun tidak satupun dari mereka ingat akan hal itu. Mungkin mereka 
tidak bisa percaya bahwa hal tersebut mungkin, karena mereka melihat Dia mati 
di kayu salib dengan mata mereka sendiri.Kemudian Yesus memukau mereka dan 
bangkit dari kematian, sebagaimana telah Ia janjikan. Dia muncul di hadapan para 
murid pada suatu hari ketika Tomas tidak bersama mereka. (Yohanes 20:25) "Jadi 
murid-murid lain berkata kepadanya," Kami telah melihat Tuhan! "Tapi Tomas 
berkata kepada mereka,"Sebelum aku melihat bekas paku pada tangan-Nya dan 
sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan 
tanganku ke dalam lambung-Nya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Seminggu 

kemudian Yesus datang kembali kepada para murid dan kali ini Tomas ada bersama mereka. Yesus secara khusus mendekati Tomas dan 
menunjukkan bekas luka di tangan dan lambung-Nya. Tomas meragukan Yesus dan ingin melihat-Nya untuk percaya. Namun, Yesus 
meminta Anda dan saya untuk percaya kepada-Nya meskipun kita tidak bisa melihat-Nya. Maukah Anda melawan keraguan dalam 
hati Anda sehingga Anda dapat memiliki iman yang kuat? Tidak perlu berkecil hati, jika kita juga memiliki keraguan. Yesus akan sabar 
terhadap kita, seperti yang Dia lakukan bagi Tomas!

Willy Bijaksana dan Fred Bodoh diberitahu 
bahwa akan ada hadiah yang luar biasa jika 
mereka menyelesaikan tugas mereka. Willy 
Bijaksana  menyelesaikan tugas-tugasnya, 
meskipun ia harus mencuci kamar mandi. Tapi 
Fred Bodoh tidak percaya bahwa benar-benar 
akan ada hadiah sehingga ia tidak melakukan 
tugas-tugasnya.

"Maka Yesus berkata kepadanya, 
"Engkau percaya karena sudah 

melihat Aku, bukan? Berbahagialah 
orang yang percaya meskipun tidak 

melihat Aku!" Yohanes 20:29

Drama

Permainan AYAT Hafalan

77

Bagi anak-anak menjadi dua tim. Tempatkan alat tulis, papan tulis, atau selembar kertas besar dengan jarak dari garis awal. Berikan anak 
pertama dari setiap tim alat tulis dan pada teriakan “Go” minta para anak tersebut berlari ke tempat menulis dan tulis kata pertama dari 
ayat. Lalu minta mereka kembali ke tim mereka masing-masing dan memberikan alat tulis tersebut kepada anak kedua. Tim yang paling 
cepat selesai menulis ayat dengan benarlah yang menang.

Lari Estafet

Pelajaran Utama

7

Di dalam hati 
sesungguhnya 

saya takut. 
Saya tidak tahu 

apakah saya 
percaya pada 
Tuhan atau 
tidak.Tuhan 
atau tidak.

Cerita Alkitab: Yesus menampakkan diri kepada Tomas
Yohanes 20: 24-31

Kesetiaan vs KERAGUAN77
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Pilihlah untuk percaya Tuhan minggu ini dalam hal yang Ia janjikan 
kepada Anda meskipun tampaknya mustahil untuk terjadi. Katakan 
kepada Tuhan bahwa Anda bersedia untuk menunggu sampai Ia 
menggenapi janji-Nya. Untuk menunjukkan kesediaan Anda untuk 
menunggu, berdirilah berbaris dimanapun, bahkan di mana Anda 
tidak perlu berada! Tuliskan berapa menit Anda menunggu dalam 
antrean sehingga Anda dapat melaporkannya kepada pelatih Anda.

KESETIAAN
ORANG
PERCAYA
KRISTEN
TOMAS
YESUS
DIHUKUM
JEJAK
KEMATIAN

1. Mengapa tidak semua orang percaya kepada Yesus?
Tuhan memberi manusia hak memilih untuk percaya atau tidak karena Dia ingin kita untuk memiliki kehendak bebas, dan tidak 
menjadi seperti robot tanpa pilihan. Banyak orang memilih untuk tidak percaya kepada Yesus karena dengan percaya berarti mereka 
harus mengubah cara hidup mereka.
2. Apakah ada sesuatu yang Tuhan tidak bisa lakukan?
Tidak ada yang tidak bisa Tuhan lakukan. Namun, Dia baik dan tidak akan memaksa kita. Manusia memiliki hak untuk 
memilih untuk hidup dengan cara mereka sendiri dalam dosa, menganut berhala, dan memuaskan keinginan daging mereka. Ini 
menghancurkan hati Allah, tetapi Dia tidak akan memaksa kita untuk percaya atau taat.

3.Apakah kita dalam masalah ketika kita memiliki 
keraguan?
Tomas tidak dalam masalah ketika ia meragukan 
bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. 
Namun, ada berkat tambahan bagi mereka yang 
tidak ragu, bahkan ketika mereka tidak dapat 
melihat.

MURID
KUAT
IMAN
KERAGUAN
HATI
LIHAT

DI DALAM RING

(Untuk murid yang lebih tua)Pertanyaan dan jawaban
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Tahun ini kita belajar tentang buah Roh. Ini adalah tindakan dan cara untuk 
menjalani hidup sebagai orang Kristen. Galatia pasal 5 juga memiliki daft ar 
buah-buah daging. Buah daging adalah tindakan untuk membuat diri kita merasa 
bahagia, tanpa peduli bagaimana hal itu dapat mempengaruhi orang lain. Salah 
satu dosa daging adalah perselisihan, dosa yang akan kita pelajari minggu ini. Pada 
kenyataannya perselisihan hanyalah perbedaan pendapat, kecuali bahwa itu sering 
menyebabkan permusuhan. Ini adalah sengketa atau konfl ik atau pertengkaran 
dengan seseorang karena kita tidak setuju dengan mereka. Adalah wajar bahwa kita 
tidak akan selalu sependapat dengan orang-orang di sekitar kita. Tetapi penting 
bagi kita untuk belajar menghormati satu sama lain, dan terkadang mengizinkan 
perbedaan pendapat tanpa pertempuran. Jika kita memulai perkelahian, atau 
menolak untuk bekerja sama dengan orang lain, maka kita berada dalam dosa. 
Ini mungkin tidak tampak seperti dosa besar, tetapi Allah memasukkannya dalam 
daft ar dosa yang tertulis di Galatia bersama dengan dosa-dosa lainnya seperti ilmu 
sihir, mabuk, dan amoralitas! Jika Allah memilih untuk menyertakan perselisihan 
dalam daft ar dosa, saya pikir kita harus mengasumsikan bahwa itu penting bagi 
Allah. Dalam cerita Alkitab hari ini, Abraham menunjukkan cara yang baik untuk 
menangani perseteruan. Abraham dan Lot keduanya memiliki keluarga besar 
dan banyak ternak. Mereka mencoba untuk melakukan perjalanan dan tinggal 
dekat satu sama lain, tapi mereka terlalu besar, dan lahan di tempat itu tidak bisa 
mendukung kedua kelompok ini. Alkitab mengatakan bahwa pertengkaran pecah 
antara para gembala mereka. Abraham dan Lot menemukan diri mereka dalam 

masalah dimana bawahan mereka berseteru, dan merupakan tanggung jawab mereka untuk melakukan sesuatu tentang hal itu. Mereka 
memutuskan untuk hidup jauh terpisah, sehingga tanah itu bisa menampung mereka berdua. Mereka tidak bertengkar tentang hal itu, 
tapi Abraham membiarkan Lot memilih terlebih dahulu di mana ia ingin tinggal. Setelah Lot memilih, Abraham pergi ke arah lain. 
Mereka dipisahkan jarak, dan setiap dari mereka bisa hidup di lahan yang cukup besar untuk keluarga dan ternak mereka. Apa yang 
Abraham lakukan tidak mudah untuk diikuti. Dia membiarkan orang lain memilih jalan mereka sendiri. Jika kita akan menang melawan 
dosa perselisihan, kita perlu membiarkan orang lain mengikuti cara mereka, dan menghindari perkelahian. Apakah Anda dapat menjadi 
seperti Abraham, dan membiarkan orang lain memilih jalan mereka?

Willy Bijaksana dan Fred Bodoh memiliki 
sebuah kupon untuk ditukar dengan 
hamburger atau pizza, dan mereka tidak bisa 
memutuskan apa yang harus mereka pilih. 
Willy membiarkan Fred memilih makanan 
untuk ditukarkan dengan kupon itu dan 
keduanya bahagia.

"Hendaklah kamu selalu rendah 
hati, lemah lembut, dan sabar. 
Tunjukkanlah kasihmu dalam 

hal saling membantu."
Efesus 4: 2

Ayat Hafalan

Drama

Permainan AYAT Hafalan

88

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

Hapus sebuah Kata

Cerita Alkitab: Abraham dan Lot berpisah
Kejadian 13: 1-18

KELEMBUTAN HATI VS PERSELISIHAN

Pelajaran Utama

888
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Saya lebih baik 
daripada Anda!! 

Ha ha ha!!
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Berikan kesempatan kepada orang lain untuk menang 
ketika Anda tidak setuju atas sesuatu. Anda dapat 
memilih untuk tidak setuju, tapi Anda harus menghindari 
perseteruan dengan mereka. Biarkan mereka memiliki 
pendapat mereka sendiri.

BUAH
ROH
TINDAKAN
KRISTEN
DOSA
BERTIKAI
MENOLAK
KERJA
PENTING
TUHAN
ABRAHAM
BANYAK
KAWANAN
TERNAK
JARAK

1. Sebutkan perselisihan yang Anda alami dalam minggu ini. 
Kapan dan dengan siapakah itu terjadi?
Berikan beberapa saat bagi murid untuk berbagi tentang perbedaan pendapat 
yang mungkin telah mereka alami minggu ini. Persiapkan juga diri Anda 
sendiri untuk berbagi cerita. Jangan mencoba untuk memecahkan perbedaan 
pendapat, melainkan bicarakan tentang betapa umumnya perselisihan terjadi. 
Bicarakan dengan murid Anda tentang cara untuk berbeda pendapat dengan 
seseorang tanpa berseteru.
2. Dapatkah Anda ingat sebuah contoh dimana Anda membiarkan orang lain 
mengikuti cara mereka?
Sangat sulit bagi kita manusia untuk membiarkan orang lain menang. Berikan 
kesempatan kepada murid untuk berbagi cerita bahkan cerita lama dimana 
mereka membiarkan orang lain mengikuti jalan sendiri. Sayangnya, ada 
orang-orang yang tidak pernah membiarkan orang lain menang. Diskusikan 
bagaimana buruknya ketika kita tidak mengizinkan orang lain untuk menang, 
dan bagaimana Tuhan ingin kita selalu hidup damai dengan orang lain.
3. Apakah oke untuk selalu benar, jika Anda sedang mencoba untuk 
membantu?
TIDAK! Tuhan tidak ingin kita memiliki perselisihan dengan sesama. Ini 
berarti, tidak peduli seberapa baik tujuan kita, kita kadang-kadang harus 
memberikan kesempatan bagi orang lain untuk menang, dan menghentikan 
perseteruan. Tidak peduli apakah Anda berseteru karena Anda ingin 
membantu. Berhentilah berseteru!

DI DALAM RING

(Untuk murid yang lebih tua)
Pertanyaan dan jawaban
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Ayat Hafalan

Pertandingan minggu ini adalah antara kelembutan hati dan tradisi. Kelembutan 
hati bisa menjadi buah yang sulit untuk diinginkan, karena dalam banyak budaya 
itu dianggap sebagai kelemahan. Hal ini biasanya dipahami sebagai kebaikan, 
pertimbangan, kerendahan hati, dan perilaku terkendali. Tapi bagi banyak orang, 
menahan diri dipandang tidak baik! Namun, bagi Allah, pengendalian diri 
adalah baik, dan merupakan sesuatu yang Dia minta dari kita. Tuhan pikir itu 
cukup penting untuk didaft arkan sebagai buah Roh dalam Kitab Suci, dan Yesus 
menunjukkan kelembutan hati ketika Dia berada di bumi. Di gereja-gereja di 
seluruh dunia, tradisi keagamaan menjadi begitu penting bagi kita, sampai kita 
lupa untuk mengendalikan perilaku kita. Kita sungguh lupa bahwa Tuhan ingin 
kita bersikap lembut dan baik terhadap orang lain. Tradisi kita menjadi lebih 
penting daripada sesama! Cerita Alkitab hari ini adalah salah satu cerita penting, 
karena Yesus Kristus menghimbau kita untuk berhati-hati dengan tradisi kita. 
Suatu hari, para pemimpin agama datang kepada Yesus dan bertanya mengapa 
Dia mengizinkan para murid-Nya melanggar tradisi dengan makan menggunakan 
tangan najis. Tetapi Yesus bertanya kepada para pemimpin agama tersebut mengapa 
mereka menolak keluarga mereka sendiri demi tradisi. Yesus menyebut mereka 
orang-orang munafi k! Anda mungkin tidak memiliki tradisi ini di negara Anda di 
mana adalah dosa untuk makan dengan tangan najis. Tapi Anda memiliki tradisi 
yang sangat penting. Anggaplah Anda tidak tahu apa itu "makan dengan tangan 
najis" dan memasukkan salah satu tradisi dari negara Anda ke dalam kalimat Yesus. 
Bagaimana jika Yesus sedang berbicara tentang salah satu tradisi Anda? Apakah 
Anda dapat menahan diri dan mencintai orang lain yang melanggar tradisi? Atau 
akankah Anda seperti orang-orang Farisi, yang menganggap tradisi lebih penting 
dari segalanya? Yesus kemudian mengatakan kepada para pemimpin agama 
tersebut bahwa apapun yang masuk ke dalam tubuh dari luar tidaklah membuat 
seseorang najis, melainkan apa yang keluar dari mulutnyalah  yang membuat 
seseorang najis. Hal ini karena apapun yang keluar dari mulut kita berasal dari hati 
kita. Allah akan selalu lebih peduli dengan hati kita daripada tradisi. Dapatkah 

Anda menjalankan tradisi tanpa mengutuk mereka yang tidak menjalankannya? Bisakah Anda bersikap baik dan lembut pada mereka 
yang melanggar tradisi Anda? Meskipun sangat sulit, itu adalah cara untuk hidup seperti Yesus.

Pada suatu Sabtu malam, Willy Bijaksana dan 
Fred Bodoh diundang untuk datang ke perayaan 
di gereja. Willy berpakaian sangat elegan tapi Fred 
muncul mengenakan piyama. Willy bertanya, 
"Kenapa kamu berpakaian seperti itu?" Fred 
menjawab bahwa mereka telah menyuruhnya 
untuk datang mengenakan pakaian malam. Dia 
malu saat tahu bahwa acara itu adalah festival 
elegan dan dia seharusnya datang dengan jas dan 
dasi.

"Hiduplah sedemikian rupa sehingga 
Saudara tidak menyebabkan orang lain 

berbuat dosa; apakah mereka orang Yahudi 
atau orang bukan Yahudi, ataupun jemaat 

Allah. Hiduplah seperti saya. Saya berusaha 
menyenangkan hati semua orang dalam 
segala sesuatu, tanpa maksud-maksud 

kepentingan diri sendiri. Tujuan saya adalah 
hanya supaya mereka semuanya dapat 

diselamatkan." 
1 Korintus 10: 32-33

Drama

Permainan AYAT Hafalan
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Gunakan tape untuk membuat pola engklek di lantai. Tuliskan kata-kata ayat hafalan di kertas 
dan tempelkan diatas setiap kotak engklek (rekatkan tape pada ujung kertas sehingga jari kaki 
anak-anak tidak tersangkut di kata-kata). Minta anak-anak berjajar di masing-masing sisi area 
engklek supaya mereka dapat melihat kata-kata saat anak-anak bergantian melompat. Saat 
anak-anak melompat di tiap kotak, seluruh kelas harus membacakan ayatnya.

Engklek

Cerita Alkitab: Bersih dan haram
Matius 15: 1-20

KELEMBUTAN HATI VS TRADISI

Pelajaran Utama
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Pilihlah untuk berbuat baik terhadap seseorang di atas tradisi 
Anda. Ini dapat berarti memahami ketika mereka melanggar 
tradisi Anda, dan tidak membuat komentar tentang hal itu. 
Pastikan untuk tidak menyakiti orang lain, atau mengambil 
perhatian untuk diri sendiri melalui tugas ini.

TRADISI
KEBAIKAN
KITAB
YESUS
MURID
ISTIRAHAT
ATURAN
MAKAN
TANGAN
CINTA
MULUT
TUHAN
PEDULI
HATI
NAJIS

1. Aturan apakah yang denominasi Anda miliki?
Diskusikan dengan murid Anda apa yang diharapkan dari anggota gereja atau denominasi. 
Bersiaplah juga untuk berbicara tentang aturan lain yang mungkin dimiliki denominasi lain. 
Hal ini dapat termasuk: tidak menonton fi lm, menggunakan atau tidak menggunakan kata-kata 
tertentu, penutup kepala, hadir di gereja, persembahan, pakaian yang dikenakan, waktu tiba di 
rumah, gaya berdoa, dan banyak lagi.
2. Bagaimana Anda dapat menunjukkan kasih kepada seseorang yang melanggar salah satu 
tradisi Anda?
Apakah murid Anda bicara dengan orang yang melanggar tradisi mereka? Dapatkah mereka 
bergaul dengan orang tersebut? Bisakah mereka menjadi teman baik dengan seseorang yang 
tidak mengikuti aturan yang sama? Diskusikan cara untuk menunjukkan kasih kepada orang 
lain.
3. Bagaimana jika bersikap lembut terhadap orang yang melanggar aturan membuat Anda tidak 
populer? Haruskah Anda tetap menunjukkan kelembutan hati?
Bicarakan tentang rasa sakit yang disebabkan ketika kita menjadi tidak populer, baik di gereja 
atau di sekolah. Bagaimana kita dapat menunjukkan kelembutan hati kepada mereka yang tidak 
populer? Apa yang akan Yesus lakukan jika Dia di sekolah Anda?

DI DALAM RING
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(Untuk murid yang lebih tua)
Pertanyaan dan jawaban

Saya tidak 
berpikir saya 

bisa mengubah 

tradisi apapun! 

Kotak itu terlalu 

sulit untuk 
digerakkan!
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Ayat Hafalan

Pertandingan hari ini adalah antara kelembutan hati dan kepahitan. Kepahitan 
adalah seperti sel penjara! Kita pikir kita telah menjebloskan orang  jahat ke 
dalam penjara, ketika sesungguhnya kitalah yang  terkunci! Keyataannya, orang 
akan menyakiti kita. Kadang-kadang kita telah melakukan sesuatu yang salah dan 
pantas diperlakukan demikian, dan terkadang  kita benar-benar tidak bersalah. 
Bagaimanapun juga, kita bertanggung jawab untuk hati kita sendiri. Kepahitan 
berawal dari luka hati. Reaksi umum terhadap rasa sakit adalah marah, dan itu 
dapat menimbulkan kebencian. Jika dibiarkan demikian, kemarahan akhirnya 
menjadi seperti borok yaitu kepahitan! Salah satu defi nisi dari kepahitan adalah 
"keadaan kronis kebencian yang membara." Hal yang indah tentang Injil Yesus 
Kristus adalah bahwa tidak ada yang dapat menyentuh orang-orang Kristen! 
Mereka mungkin membakar tubuh saya, tetapi mereka tidak dapat menyentuh jiwa 
saya. Mereka mungkin dapat memfi tnah saya, tetapi Yesus tahu saya tidak bersalah. 
Pada akhirnya, setiap orang akan membayar atas tindakan mereka sendiri. Di 
surga, saya akan dihargai untuk perilaku saya sendiri, dan tidak ada siapapun yang 
bisa mencuri sukacita saya. Orang bisa mencuri harta benda di bumi, tetapi tidak 
ada yang bisa mencuri harta yang telah saya tempatkan di surga. Ini semua benar, 
KECUALI, jika saya membiarkan kepahitan atas dosa-dosa yang telah dilakukan 
orang lain terhadap saya tinggal dalam hati. Jika saya berulang kali berpikir tentang 
kesalahan yang dilakukan orang lain terhadap saya dan bagaimana saya jadi korban, 
itu bisa masuk ke dalam jiwa dan mengontrol kepribadian saya. Saya bisa menjadi 
curiga, ragu, tertekan, sinis, dan tidak bahagia. Orang yang bersalah kepada saya 
tidak dapat mencuri sukacita saya, kecuali saya memberikannya kepada mereka. 

Cerita Alkitab hari ini adalah tentang Kain dan Habel, dua bersaudara yang mencoba untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan. 
Kain membawa buah-buahan dan sayuran kepada Allah sebagai persembahan, dan Habel membawa domba untuk dikorbankan. Allah 
menyukai kurban Habel, tapi tidak menyukai persembahan Kain. Tuhan selalu menyukai hewan kurban tertentu di sepanjang Alkitab. 
Kain tidak mungkin tahu hal itu, tapi ia bisa bertanya. Ketika ia melihat bahwa Tuhan tidak senang dengan buah-buahan dan sayuran, 
ia bisa menjual mereka untuk membeli seekor domba. Sebaliknya, dia malah membiarkan kemarahan tumbuh dalam hatinya. Tuhan 
berbicara kepada Kain untuk memberinya semangat, tapi Kain tidak mau mendengarkan. Sebaliknya, dia membiarkan kemarahan 
membara dan berubah menjadi kepahitan. Dengan marah, Kain menyerang saudaranya Habel. Jujur saja, sangat sulit untuk memaafk an 
orang lain yang berbuat dosa terhadap kita. Adalah sulit juga untuk menerima disiplin dari otoritas ketika kita telah melakukan sesuatu 
yang salah. Hal ini butuh kelembutan di dalam hati kita untuk dapat menerima disiplin dan berubah. Kain pikir dia menempatkan 
Habel dalam sel penjara karena menjadi favorit Allah. Namun, sebaliknya, ia menempatkan dirinya sendiri dalam penjara, 
untuk sisa hidupnya! Dapatkah Anda memilih kelembutan hati dan bukan kepahitan bagi hidup Anda? Akankah 
Anda menolak untuk mengizinkan orang lain mencuri hati Anda? Ini benar-benar tergantung kepada Anda 
seberapa banyak orang lain dapat mencuri hati Anda .

Willy Bijaksana dan Fred Bodoh menjual 
minuman limun. Fred memutuskan untuk 
menempatkan coklat pahit di salah satu 
pitcher limun. Lalu ia berkata, "Saya tidak tahu 
mengapa mereka tidak suka rasanya, saya hanya 
memasukkan ke dalamnya beberapa coklat pahit."

"Hilangkanlah segala perasaan sakit 
hati, dendam dan marah. Jangan lagi 
berteriak-teriak dan memaki-maki. 
Jangan lagi ada perasaan benci atau 

perasaan lain semacam itu."
Efesus 4:31

Drama

1010 Cerita Alkitab: Kain dan Habel
Kejadian 4: 1-16

KELEMBUTAN HATI VS KEPAHITAN

Pelajaran Utama
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Pilih seseorang yang membuat Anda marah, dan ampuni mereka. 
Luangkan waktu dalam doa, dan katakan dengan suara keras, "Saya 
memaafk anmu."

Permainan AYAT Hafalan

1. Kelihatan seperti apakah saat kita kepahitan? Apakah Anda mengenal seseorang yang kepahitan?
Tanpa menyebutkan nama siapapun, bahaslah tindakan orang yang menunjukkan kepahitan. Orang itu bisa saja terlihat berteriak 
pada orang lain, menolak melayani seseorang di toko mereka, berbicara buruk tentang orang lain di belakang orang tersebut, dll.
2. Pernahkah Anda diperlakukan tidak adil? Apakah Anda mampu memaafk an mereka?
Diskusikan ide dari pelajaran ini bahwa jika kita tidak mengampuni, kita membiarkan orang itu mencuri sukacita, harapan, dan 
kepercayaan kita. Berapa banyak yang kita ingin supaya dicuri oleh orang-orang jahat itu?
Dapatkah orang yang bersalah kepada saya, juga menyakiti saya di surga?
3. Alkitab mengatakan bahwa kita akan dihargai di surga atas tindakan kita di bumi. Jika seseorang menyebabkan kita berhenti 
melakukan hal-hal baik untuk orang lain di bumi, maka secara efektif, penghargaan kita di surga akan berkurang! Jadi, YA, orang di 
bumi dapat mempengaruhi kehidupan Anda dalam kekekalan.

AMARAH
TERKUNCI
JAWAB
INJIL
YESUS
KRISTEN
KAIN
HABEL

TUHAN
BUAH 
DOMBA
LAYAK
MENCURI
HATI

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

Tanyakan Pertanyaan
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(Untuk murid yang lebih tua)
Pertanyaan dan jawaban

Saya bebas 
dari kepahitan! 

Hore!!!
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Pertarungan sesungguhnya dalam dunia spiritual adalah memperebutkan hati kita. 
Tuhan ingin hati kita, dan iblis tahu itu. Ia diberi izin untuk menjelajahi bumi, 
bersama dengan setan-setannya, dan ia sedang mencoba untuk mencuri hati kita. 
Salah satu cara musuh menyerang kita adalah dengan godaan untuk berbuat dosa. 
Kami melawan godaan dengan pengendalian diri. Cerita Alkitab hari ini adalah 
tentang Yesus Kristus  ketika Ia menghadapi godaan dari iblis sebelum ia memulai 
pelayanan-Nya. Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun di mana Ia dicobai 
oleh iblis. Ia telah berpuasa 40 hari dan sangat lapar. Iblis pertama menggoda-Nya 
dengan menyarankan supaya Ia membuat roti dari batu! Tetapi Yesus menahan 
godaan, dan mengutip kitab suci pada iblis, mengatakan bahwa kita tidak hidup 
hanya dengan roti. Iblis kemudian membawa Yesus ke titik tertinggi bait Allah, dan 
menyarankan supaya Ia melemparkan dirinya ke bawah karena para malaikat akan 
menyelamatkannya! Yesus menghardik iblis dengan kitab suci lagi, mengatakan 
bahwa kita tidak sepantasnya menguji Allah. Iblis menguji Yesus untuk yang ketiga 
kalinya dari sebuah gunung yang tinggi. Pada dasarnya iblis berkata, sembah 
saya, dan saya akan memberikan semua kerajaan ini beserta kemegahannya. 
Sekali lagi Yesus menahan godaan dengan mengutip kitab suci dan mengatakan 
bahwa kita hanya menyembah satu Allah yang benar. Setelah pencobaan ketiga, 
Iblis meninggalkan Yesus, dan malaikat-malaikat datang melayani Dia. Menolak 
godaan bisa menjadi sangat sulit, dan membutuhkan pengendalian diri. Kita semua 
dilahirkan dengan keegoisan dalam hati kita. Adalah hal biasa bagi kita untuk 
membela diri, mengambil lebih banyak makanan untuk diri sendiri, atau bekerja 
untuk ketenaran pribadi. Namun, dengan pengendalian diri, dan pengetahuan 
tentang kitab suci, kita bisa melawan godaan ini dan menang, seperti yang Yesus 

lakukan. Ia tidak membiarkan keinginan pribadi memasuki pikiran-Nya. Sebaliknya, Yesus mempertahankan pengendalian diri penuh 
ketika Ia melawan Iblis menggunakan kitab suci. Sayangnya, musuh bisa mengetahui apa yang kita inginkan, dan menggoda kita dengan 
itu. Yesus mengerti karena Ia sepenuhnya manusia, dan menahan godaan kuat! Namun, Ia berhasil dan tidak berdosa! Apakah Anda 
bersedia untuk mempertahankan pengendalian diri terhadap keinginan Anda sendiri dan melawan godaan yang datang?

Willy Bijaksana dan Fred Bodoh harus melalui 
ujian di sekolah. Fred ingat bahwa, melainkan 
belajar ia bisa bermain, dan kemudian mencontek 
ujian Willy. Ia berpikir, "Tidak ada yang akan 
melihat jika saya menyalin ujian Willy, dan jika 
ketahuan, saya hanya perlu berjanji tidak akan 
melakukannya lagi.

"Setiap cobaan yang Saudara alami 
adalah cobaan yang lazim dialami 
manusia. Tetapi Allah setia pada 
janji-Nya. Ia tidak akan membiarkan 
Saudara dicoba lebih daripada 
kesanggupanmu. Pada waktu 
Saudara ditimpa oleh cobaan, Ia akan 
memberi jalan kepadamu untuk 
menjadi kuat supaya Saudara dapat 
bertahan." 1 Korintus 10:13

Ayat Hafalan

Drama

Permainan AYAT Hafalan

1111

Gunakan kantung apa pun sebagai “kantung panas” danmasukkan ke dalamnya lembaran-lembaran kertas yang 
bertuliskan satu per satu kata-kata dari ayat hafalan sampai seluruh ayat hafalan tertulis disana. Minta anak-anak 
duduk dalam satu lingkaran besar dan hidupkan musik. Saat musiknya berhenti, anak itu mengeluarkan satu 
lembar kertas dari kantung. Mereka dapat menempelkannya ke papan atau menempatkannya di lantai di 
tengah-tengah lingkaran. Minta anak-anak bekerja sama untuk menempatkan ayat hafalan di urutan yang tepat.

Kantung Panas

Cerita Alkitab: Yesus dicobai
Matius 4: 1-11

PENGENDALIAN DIRI VS GODAAN

Pelajaran Utama

11111111
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Tahan satu godaan, dan jika bisa, gunakan kitab suci seperti 
yang Yesus lakukan. Kendalikan diri Anda, dan jangan biarkan 
diri Anda menyerah ke dalam pencobaan itu.

1. Apa salahnya menyerah pada godaan?
Alkitab mengatakan bahwa kita nantinya akan dihargai di surga 
untuk tindakan kita di bumi. Ketika kita menyerah pada musuh yang 
menggoda kita untuk berbuat dosa, kita memungkinkan dia untuk mencuri 
imbalan yang suatu hari nanti akan menjadi milik kita. Menyerah pada 
godaan mirip halnya dengan memungkinkan pencuri untuk masuk ke 
rumah kita dan mencuri barang-barang kita. Pencuri dapat masuk ke rumah 
kita, tapi biasanya bukan karena kita secara sadar membiarkan mereka 
masuk!
2. Bagaimana jika seseorang membenci saya?
Beberapa godaan sulit diatasi karena bertentangan dengan teman-teman kita 
di sekolah. Ketika orang lain akan menertawakan atau mengejek kita karena 
kita berbeda, godaan menjadi sangat sulit. Yang penting untuk diingat adalah 
bahwa teman-teman tersebut tidak akan membela kita, di bumi, maupun 
di surga. Namun, kita sendirilah yang bertanggung jawab kepada Allah atas 
tindakan kita, dan suatu hari nanti kita akan berdiri di hadapan takhta-Nya 
untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita lakukan atau 
katakan.
3. Mengapa Tuhan belum datang juga?
Yesus pasti bertanya-tanya mengapa Ia harus menunggu begitu lama bagi 
Allah untuk menyelamatkan-Nya di padang gurun. Mengapa ia harus 
menghadapi musuh sendirian? Sesungguhnya adalah bahwa kita akan 
menjadi lebih kuat karena kita belajar untuk menunggu. Selain itu, Allah 
ingin kita belajar untuk melawan musuh kita sendiri. Allah tidak akan selalu 
mengirim malaikat untuk membela kita. Tuhan ingin kita cukup kuat untuk 
dapat mempertahankan diri, dan untuk dapat membela orang lain.

DUNIA
SETAN
IZIN
TUHAN
MENCURI
HATI
YESUS
LAPAR
BAIT
ROTI

MALAIKAT
DIUJI
MENOLAK
MANUSIA

Saya saaaaaangat 

tergoda untuk 

mencuri! Apakah 

Anda pikir saya 

akan tertangkap?DI DALAM RING
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Pertandingan kita minggu ini adalah antara Pengendalian Diri dan Berbohong. 
Sayangnya, kita semua berjuang melawan keinginan berbohong di beberapa 
kesempatan dalam hidup kita. Tuhan ingin kita jujur dan benar terhadap-Nya, 
diri kita sendiri, dan orang lain. Banyak kali kita berbohong kepada orang tua atau 
guru sekolah karena ingin menghindari hukuman atas tindakan kita. Mungkin 
kita tertangkap berbohong atau bermain dalam perjalanan pulang dari sekolah. 
Kita tidak ingin dihukum, jadi kita merekayasa cerita yang tidak benar, sehingga 
kita tidak mendapat kesulitan. Dalam cerita Alkitab hari ini, Yakub berbohong 
kepada ayahnya untuk mencuri berkat dari saudaranya. Ayah mereka sudah tua, 
dan ingin mewariskan berkat tradisional sebelum ia meninggal. Pada saat itu, Ishak 
sudah tidak mampu melihat dengan baik. Dia memanggil anak tertuanya Esau, dan 
menyuruhnya pergi berburu dan menghidangkan santapan besar, karena sudah 
waktunya bagi dia untuk mewariskan berkat warisan. Ribka mendengar suaminya. 
Dia lebih menyukai anak mereka Yakub daripada Esau. Jadi dia berencana 
dengan Yakub untuk berbohong kepada Ishak, untuk mencuri berkat dari Esau. 
Yakub dengan cepat mengambil dua ekor kambing, menyembelih mereka, dan 
menyerahkannya kepada ibunya untuk mempersiapkan hidangan besar. Karena 
Esau adalah seorang pria dengan banyak bulu di tubuhnya dan Yakub memiliki 
kulit halus, mereka menyelimuti lengan dan leher Yakub dengan kulit kambing, 
agar tampil seperti Esau. Ingat bahwa ayah mereka, Ishak sudah tidak bisa melihat 

dengan baik. Jadi ia hanya menyentuh lengan Yakub, dan ketika ia merasakan lengan berbulu, dia menganggap itu pastilah Esau! Yakub 
juga mengenakan pakaian Esau sehingga baunya juga seperti saudaranya. Penipuannya berhasil, dan Ishak percaya bahwa ia sedang 
berbicara dengan putra sulungnya, Esau. Namun, setelah semuanya selesai, Esau begitu marah terhadap Yakub, sampai ia mulai membuat 
rencana untuk membunuh adiknya itu! Yakub harus meninggalkan rumah dan pergi tinggal jauh di rumah pamannya. Ia tidak dapat 
kembali ke rumah selama bertahun-tahun! Sesungguhnya akan selalu ada masalah di depan kita jika kita mulai berbohong. Banyak dari 
kita akan tergoda untuk berbohong kepada orang tua, guru, pihak berwenang lainnya, atau bahkan Tuhan. Tapi Tuhan bisa melihat segala 
sesuatu. Dia tahu ketika kita berbohong dan ketika kita mengatakan yang sebenarnya. Apakah Anda akan menggunakan pengendalian 
diri dalam hidup Anda, dan mengatakan yang sejujurnya?

Willy Bijaksana dan Fred Bodoh siap untuk 
pergi ke Sekolah Minggu, tapi Fred tidak ingin 
pergi karena mereka akan melewatkan sebuah 
pertandingan sepak bola. Jadi ia bilang bahwa 
ia sakit perut. Lalu ayahnya mengeluarkan 
beberapa obat yang rasanya sangat tidak enak 
dan memberikan sesendok besar obat kepada 
Fred.

"Orang yang menipu, lalu berkata, "Aku 
hanya bergurau saja," sama dengan 

orang gila yang bermain dengan senjata 
berbahaya." 
Amsal 26:28

Ayat Hafalan

Drama

Permainan AYAT Hafalan

1212

Ayat hafalan Tic-Tac-Toe sangat mudah untuk dimainkan dan tidak 
membutuhkan perencanaan sebelumnya. Untuk bermain, jajarkan 3 baris 3 kursi 
di tengah kelas Anda untuk digunakan sebagai papan Tic-Tac-Toe Anda. Jika 
Anda tidak menggunakan kursi di kelas Anda, Anda dapat menempatkan piring 
kertas atau kertas di lantai untuk digunakan sebagai papan Tic-Tac-Toe. Saat 
masing-masing anggota tim mengulangi ayat hafalan mereka dengan benar, minta mereka memilih 

ruang di papan Tic-Tac-Toe dan duduk atau berdiri disana. Tim pertama yang mendapat 
Tic-Tac-Toe menang.

Tic-Tac-Toe

Pelajaran Utama

1212 Cerita Alkitab: Yakub mencuri berkat Esau
Kejadian 27: 1-36

PENGENDALIAN DIRI VS BERBOHONG1212
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Semua orang berbohong, bahkan jika hanya sedikit. Ingat kembali 
kebohongan yang telah Anda katakan tahun ini. Temui orang 
tersebut, beritahu mereka hal sebenarnya, dan beritahu mereka 
bahwa Anda minta maaf karena telah berbohong.

1. Apakah kita benar-benar harus jujur sepanjang waktu?
Kejujuran adalah yang terbaik. Jika kita mencoba untuk menyalahkan orang lain, maka kita tidak akan tumbuh dan menjadi 
orang Kristen yang kuat seperti yang Allah inginkan. Jika kita mengatakan bahwa kita telah melakukan sesuatu ketika 
sebenarnya tidak demikian, kita hanya akan mendapat masalah lagi. Bersikap jujur dengan Allah dan orang lain membuat kita 
tumbuh ketika kita harus disiplin, dan menyelamatkan kita dari masalah lain.
2. Apakah menjadi benar adalah hal terpenting?
Jika Anda menjerumuskan orang lain dalam kesulitan, kejujuran tidak selalu baik. Allah tidak butuh kita melaporkan orang lain, 
menjerumuskan mereka dalam kesulitan. Terkadang tidaklah penting bahwa kita benar. Kita juga perlu pengendalian diri untuk 
bersikap baik kepada orang lain, bahkan ketika mereka tidak layak mendapatkannya.
3. Adakah masalah yang pernah Anda lihat sebagai akibat berbohong?
Yakub harus meninggalkan rumahnya selama bertahun-tahun karena kebohongannya. Pernahkah Anda berada dalam kesulitan 
akibat kebohongan Anda? Mintalah murid berbagi cerita pribadi, dan ingatkan semua murid bahwa mereka tidak boleh 
membicarakan tentang murid lainnya di tempat lain. Apa yang dibagikan dalam kelas harus disimpan sebagai rahasia.

JUJUR
TULUS
BOHONG
GURU
TEMAN
CERITA

YAKUB
ESAU
BERKAT
MAKAN
LENGAN

TUHAN
TAHU
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memenangkan 

semua 
kompetisi 
ini dengan 

kekuatan saya 
sendiri! Tidak 

ada yang 
membantu saya 

sama sekali!
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Kita telah tiba di akhir pembelajaran tahun ini tentang buah roh! Tinggal satu 
pelajaran yang tersisa: Pengendalian Diri melawan Kemalasan. Sangatlah menarik 
untuk mengetahui bahwa jika kita memperlakukan buah roh sebagai sesuatu yang 
sangat penting untuk kita miliki dalam hidup, dan kita bekerja keras demi setiap 
buah roh, selaksana kita belajar olahraga, kita dapat mencapai “KO” dan menang 
kompetisi. Doa kami adalah bahwa Anda telah menang banyak kali selama setahun 
ini! Untuk menang melawan kemalasan, kita harus mengontrol keinginan diri dan 
tidak menyerah ketika kita lelah. Kemalasan adalah ketika kita tidak bertindak atau 
mengerahkan diri, meskipun kita mampu. Apakah ada area dalam hidup dimana 
Anda memiliki kemampuan untuk sukses, tetapi Anda tidak mengusahakannya? 
Apakah mungkin Anda telah menjadi malas dalam area itu? Mungkin tampaknya 
kemalasan merupakan dosa yang lebih rendah, dan tidak terlalu buruk. Namun, 
jika kita tidak melakukan apa yang kita tahu Tuhan inginkan, karena kita tidak 
memiliki pengendalian diri untuk melawan kemalasan, maka kita tidak taat. Jika 
kita tidak taat karena sedang melawan Allah, atau jika kita tidak taat karena terlalu 
malas untuk mematuhi-Nya, hasilnya sama saja. Tidak melakukan apa yang Tuhan 
minta akan seperti membangun rumah di atas pasir. Cerita Alkitab hari ini adalah 
tentang pembangun bijaksana danpembangun bodoh yang Yesus ceritakan pada 
akhir Khotbah di Bukit. Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang mendengar 
perkataan-Nya, dan melakukannya adalah seperti orang bijak yang membangun 

rumahnya di atas batu. Ketika badai datang, rumah tersebut tetap berdiri kokoh. Tapi barangsiapa TIDAK MELAKUKAN apa yang 
Yesus katakan, maka orang itu seperti orang bodoh yang membangun rumah di atas pasir. Ketika badai datang, rumah itu rubuh dengan 
rusak parah. Kita mungkin ingin perumpamaan ini menjadi peringatan bagi mereka yang tidak percaya pada Tuhan. Kita mungkin ingin 
mengatakan bahwa orang-orang yang menghadiri gereja sedang membangun di atas batu. Tapi itu bukan apa yang dikatakan Yesus. Yesus 
mengatakan bahwa perumpamaan ini adalah tentang orang-orang yang benar-benar MELAKUKAN apa yang Ia minta. Bagi kita yang 
percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah dan menghadiri gereja, ini sangat penting. Kita tidak boleh membiarkan kemalasan 
menghentikan kita menaati perintah Yesus. Karena kemalasan bahkan dapat menghentikan kita dalam membuat fondasi di atas batu! 
Akankah Anda memilih untuk memerangi kemalasan diri sehingga Anda dapat memiliki kehidupan yang dibangun di atas batu? Apakah 
Anda ingin hidup Anda berdiri teguh dan tidak runtuh ketika badai dan masa sulit datang? Jika Anda menjawab "YA", maka Anda harus 
MELAKUKAN perintah Yesus.

Willy Bijaksana dan Fred Bodoh sedang 
membangun dengan beberapa balok plastik yang 
mereka dapatkan sebagai hadiah. Willy membaca 
semua petunjuk, tapi Fred memutuskan untuk 
membangun tanpa mengikuti petunjuk. Di saat 
berikutnya, Willy sudah sedang bermain dengan 
teman-temannya yang lain dan Fred masih 
mencoba untuk mencari tahu bagaimana cara 
menggunakan balok tersebut.

"Sebab itu, orang yang tahu apa 
yang baik yang harus dilakukannya 
tetapi tidak melakukannya, orang itu 
berdosa."  Yakobus 4:17

Ayat Hafalan

Drama

Permainan AYAT Hafalan

1313

Buat Rap

Cari atau buat tempo dan tuliskan ayat dimana murid-murid dapat melihatnya. 
Minta murid-murid membuat rap dengan musik dan menggunakan kata-kata 
dari ayat. Anda dapat memulai sebagai grup, hanya anak laki-laki, hanya 

anak perempuan, dan akhirnya biarkan satu murid saja jika mereka mau. 
Anak-anak akan menyukainya!

Cerita Alkitab: Pembangun bijaksana dan pembangun  bodoh 
Matius 7: 24-27

PENGENDALIAN DIRI VS KEMALASAN

Pelajaran Utama

13131313
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menaiki tangga 
ini? Saya lebih suka 

tinggal di sini.
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Lawan kemalasan Anda minggu ini, dengan memilih untuk 
melakukan sesuatu yang tidak ingin Anda lakukan. Pastikan 
untuk menyelesaikannya, dan membagikan kesaksian Anda 
dengan teman-teman.

1. Apakah menghafal Khotbah di Bukit menjaga Anda dari 
membangun di atas pasir?
TIDAK. Dalam hal ini Alkitab dengan jelas menyatakan 
bahwa cara untuk membangun di atas batu adalah dengan 
MELAKUKAN apa yang Yesus perintahkan, bukan dengan 
menghafal apa yang Ia perintahkan.
2. Bagaimana cara membangun dasar Anda di atas batu?
Anda mungkin percaya bahwa Anda harus mengasihi musuh 
Anda, tapi itu tidak cukup. Anda mungkin menghafal bahwa 
Anda harus mengasihi musuh Anda, tapi itu tidak cukup. 
Benar-benar melakukan sesuatu untuk menunjukkan bahwa 
Anda mencintai musuh Anda, itulah cara sesungguhnya membangun di atas 
batu.
3. Berapa banyak pertandingan yang harus Anda menangkan tahun ini?
Luangkan waktu dengan siswa Anda untuk meninjau pelajaran dan "pertandingan” 
sepanjang tahun ini. Lihatlah berapa banyak dari mereka melakukan pekerjaan rumah 
mereka. Berilah pujian pada murid untuk setiap tugas yang diselesaikan, dan untuk berapa 
kali mereka melakukannya. Sorak-sorailah untuk setiap siswa.

BUAH
ROH
PENTING
MENANG
KOMPETISI
LELAH
BERHASIL
BODOH
BIJAKSANA

KHOTBAH
NAIK
BATU
PASIR
DASAR
JATUH
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