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“Kasus dengan trauma yang “Kasus dengan trauma yang 
disebabkan benda tumpul”disebabkan benda tumpul”

Kasus
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“Bukankah Aku sendiri tahu rencana-rencana-Ku bagi kamu? Rencana-rencana itu bukan untuk 
mencelakakan kamu, tetapi untuk kesejahteraanmu dan untuk memberikan kepadamu masa 
depan yang penuh harapan.” Yeremia 29:11

Meskipun aku masih muda aku bisa melakukan sesuatu yang besar.

Halo, aku 
Kodok, dan aku 

mencintai Alkitab 
lebih dari lalat.

Kerjakan sesuatu yang tidak biasanya kamu lakukan minggu ini, seperti mencuci piring 
setiap hari, atau membantu orang tuamu, yang biasanya bukan menjadi tanggung jawabmu 
sehari-hari. Perhatikan Allah menolongmu mengerjakan hal – hal yang besar.



“Kasus jenazah 
yang hilang”

Kasus

Tuhan masih percaya saat Saya merasa semuanya tidak berjalan dengan semestinya.

“Allah dapat dipercayai sepenuhnya. Ialah Allah yang sudah memanggil kalian untuk 
menjadi satu dengan Anak-Nya, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita.” I Korintus 1:9

Ceritakan kepada seseorang tentang saat dimana kamu merasa akan terjadi hal yang buruk 
terhadapmu, tapi ternyata pada akhirnya semua berjalan dengan baik. Allah mengajarkan 
sesuatu yang penting dari hal tersebut.3

Aku 
memerlukan 

bantuan!



“Kasus pria yang terombang “Kasus pria yang terombang 
– ambing di laut”

Kasus

Saat aku mengetahui dosaku aku harus bertobat dan berhenti melakukannya.  

“Oleh sebab itu Saudara-saudara, bertobatlah dari dosa-dosamu dan kembalilah 
kepada Allah, supaya Ia menghapuskan dosa-dosamu.” Kisah Para Rasul 3:19

Pada minggu ini jadilah lebih peka terhadap segala perkataan atau perbuatan yang 
salah dan dapat membuatmu malu, dan tidak ingin terekam dan terlihat oleh publik. 
Bertobatlah. Minta pertolongan kepada Allah untuk berpikir sebelum melakukan dan 
BERHENTI sebelum melakukannya lagi. 4

Ayo pergi 
berenang.



“Kasus tentang 
penolong tak bernama”

Seperti orang Samaria yang baik, aku harus berbuat baik kepada semua orang. 

“Sebab kalau kalian mengasihi hanya orang yang mengasihi kalian saja, untuk apa Allah harus 
membalas perbuatanmu itu? Bukankah para penagih pajak pun berbuat begitu?” Matius 5:46

Carilah seseorang yang bukan temanmu dan jangkaulah mereka dalam cara yang bersahabat. 
Kamu bisa mengundangnya bermain denganmu setelah sekolah atau memanggilnya  untuk 
duduk bersamamu di saat makan siang.5

Kasus
Maukah 

kamu 
menjadi 

tetanggaku?



“Kasus tentang “Kasus tentang 
jerat tali algojo”jerat tali algojo”

Allah terkadang akan memintaku untuk menjadi sangat berani dan mengabaikan hal - hal yang 
penting untuk-Nya.

“Ingat, Aku sudah memerintahkan kepadamu supaya engkau sungguh-sungguh yakin dan 
berani! Janganlah engkau takut atau kurang bersemangat, sebab Aku Tuhan Allahmu 
mendampingi engkau ke mana saja engkau pergi.” Yosua 1:9

Allah mungkin telah memilihku untuk menyelamatkan orang lain, dan menempatkan 
aku di sini untuk “waktu – waktu seperti ini”. Beritahu seorang tetangga bahwa Anda 
adalah seorang Kristiani dan bertanyalah apakah ia mau pergi ke gereja bersama Anda 
minggu depan. 6

KasusAku 
seorang raja 

cinta.



“Kasus penyimpangan 
bukti kesehatan”bukti kesehatan”

Seperti para penderita kusta, aku harus mengucapkan, “Terima kasih” kepada Allah atas apa yang 
Dia lakukan kepadaku.
“Dalam segala keadaan hendaklah kalian bersyukur, sebab itulah yang Allah inginkan dari 
kalian sebagai orang yang hidup bersatu dengan Kristus Yesus.” 1 Tesalonika 5:18

Buatlah daftar untuk 3 hal yang belum pernah disyukuri olehmu kepada-Nya. Hal – hal yang 
biasanya kita syukuri adalah makanan, pakaian dan keluarga. Mintalah kepada para siswa untuk 
memikirkan ide – ide baru untuk hal – hal yang dapat kita syukuri; seperti: menemukan barang 
yang hilang, hujan yang tidak turun hingga kita sampai di sekolah dengan selamat, tidak terjatuh 
dari sepeda hari ini, berbicara baik kepada saudara –saudari kita hari ini, dll.7

Kasus

Hei, lihat, 
aku bisa 
menari!



“Kasus kemunculan anak “Kasus kemunculan anak 
– anak anjing”– anak anjing”

Layaknya Adam, aku harus bertanggung jawab untuk memelihara seluruh hasil ciptaanNya 
yang ada di sekitarku.

8
Siram tanaman di halaman rumahmu dan singkirkan rumput liar di sekitarnya, agar 
tanaman tersebut tumbuh dengan baik.

 “Kemudian diberkati-Nya mereka dengan ucapan “Beranakcuculah yang banyak, supaya 
keturunanmu mendiami seluruh muka bumi serta menguasainya. Kamu Kutugaskan mengurus 
ikan-ikan, burung-burung, dan semua binatang lain yang liar. .” Kejadian 1:28b

Kasus
Kemudian 

Allah menja-
dikan kodok.



“Kasus perubahan kecil 
statistik korban”statistik korban”

Seperti Kepala Prajurit, iman Saya dapat mengubah segala sesuatu, untuk mereka yang 
tidak dekat dengan Saya.

“Yesus heran mendengar itu. Ia menoleh dan berkata kepada orang banyak yang sedang 
mengikuti-Nya, “Bukan main orang ini. Di antara orang Israel pun belum pernah Aku 
menemukan iman sebesar ini!” Lukas 7:9

Tulis surat untuk seorang teman atau saudara dan tanyakan kabarnya dan doakan sesuatu yang 
baik untuk mereka.

9

Kasus
Apakah ada 

aplikasi 
untuk itu?



“Kasus serangan kebutaan 
yang misterius”

Aku akan mencintai musuh – musuhku.

“Tetapi sekarang Aku berkata kepadamu: cintailah musuh-musuhmu, dan doakanlah orang-
orang yang menganiaya kalian” Matius 5:44

Belilah sebuah hadiah kecil untuk seseorang yang sudah memperlakukanmu dengan 
jahat dan berikan kepada mereka. 10

Kasus“Kasus serangan kebutaan“Kasus serangan kebutaan
yang m ster us”yang misterius”

K

Lihat apa 
yang 

kutemukan!



“Kasus bisikan yang tidak “Kasus bisikan yang tidak 
dikenal”dikenal”

Allah akan bicara denganku bila aku mendengarkan-Nya.

Allah akan bicara denganku saat aku mendengarkan-Nya
Pada minggu ini, wawancara beberapa orang dewasa dan cari seseorang yang mirip Samuel, 
orang yang pernah mendengar Allah. Tanyalah, “Apakah Allah pernah berbicara padamu? 
Bagaimana cara Allah berbicara padamu? Bagaimana kamu tahu kalau itu adalah Allah?”11

“…dan domba-domba mengikuti suaranya pada waktu ia memanggil mereka dengan namanya 
masing-masing dan menuntun mereka ke lua.” Yohanes 10:3b

Kasus

Aku 
mendengarkan…



“Kasus mumi “Kasus mumi 
berjalan”berjalan”

Allah tetap menyayangiku meski telah terjadi hal – hal yang buruk.

“Akulah yang memberi hidup dan membangkitkan orang mati,” kata Yesus kepada Marta. “Orang 
yang percaya kepada-Ku akan hidup, walaupun ia sudah mati. “ Yohanes 11:25

Lakukan hal yang baik kepada seseorang yang telah tertimpa suatu musibah. 12

KasusLihat, klik 
“selanjutnya” di sini 

... Allah mengasi-
hiku.



“Kasus konspirasi “Kasus konspirasi 
kebohongan”kebohongan”

Allah ingin kita untuk selalu berkata jujur.

Pikirkan tentang kebohongan yang pernah kalian katakan. Putuskan untuk tidak melanjutkan lagi 
perbuatan bohong tersebut kepada orang lain. Ambil selembar kertas kecil, dan tulis kebohongan 
itu. Tulis doa dalam catatan tersebut, lalu minta kepada Allah untuk membantu kalian untuk tidak 
lagi membuat kebohongan itu. Bawa kertas ke luar rumah dan kubur kertas tersebut.13

Kasus

“Jangan berbohong satu sama lain, sebab hidup yang lama dengan segala sifatnya sudah 
kalian lepaskan.” Kolose 3:9

Apakah 
ini cerita 
tentang 
uang?



“Kasus mimpi buruk “Kasus mimpi buruk 
yang aneh”yang aneh”

Aku tahu Allah memberikan bakat yang berbeda – beda kepada teman dan keluargaku.

Buatlah daftar tiga orang yang kalian kenal dan bagaimana Allah telah memberkati 
mereka dengan bakat, kemampuan, atau kekuatan yang berbeda dari kalian. Berdoalah 
dan minta kepada Allah untuk membantu kalian agar tidak iri pada berkat mereka. 14

“Kita lihat bahwa Allah yang menempatkan anggota-anggota itu pada tubuh. Masing-masing 
ditempatkan di tempatnya oleh Allah menurut kehendak-Nya. Kalau semuanya hanya satu 
anggota saja, manakah yang disebut tubuh?” I Korintus 12:18-19

Kasus
Aku pergi 
membeli 

baju 
hangat.
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“Apa yang kita lihat 
sekarang ini adalah seperti 
bayangan yang kabur pada 
cermin. Tetapi nanti kita 
akan melihat langsung 
dengan jelas. Sekarang 
saya belum tahu segalanya, 
tetapi nanti saya akan tahu 
segalanya sama seperti 
Allah tahu segalanya 
mengenai diri saya.”
1 Korintus 13:12


