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Pertumbuhan rohani anak merupa-

kan tanggung jawab Keluarga 

( orangtua) dan Gereja ( Sekolah 

Minggu). Dalam Ulangan 6 : 5—9  : 

“ Kasihilah TUHAN, Allahmu, 

dengan segenap hatimu dan 

dengan segenap jiwamu dan 

dengan segenap kekuatanmu.  

Apa yang kuperintahkan kepa-

damu pada hari ini haruslah 

engkau perhatikan, haruslah 

engkau mengajarkannya berulang

-ulang kepada anak-anakmu dan 

membicarakannya apabila engkau 

duduk di rumahmu, apabila 

engkau sedang dalam perjalanan, 

apabila engkau berbaring dan 

apabila engkau bangun. Haruslah 

juga engkau mengikatkannya 

sebagai tanda pada tanganmu dan 

haruslah itu menjadi lambang di 

dahimu, dan haruslah engkau 

menuliskannya pada tiang pintu 

rumahmu dan pada pintu 

gerbangmu.” 

Dasar dan Tujuan Pelayanan anak 

Sekolah Minggu adalah : Mengubah 

hidup anak—anak sehingga mere-

ka menjadi :  

1. Anak yang Takut Akan Tuhan 

2. Anak yang taat  

3. Anak yang mengasihi 

4. Anak yang bertanggung Jawab 

5. Anak yang mengampuni 
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rahkan kepadaku, aku sebagai 

seorang ahli bangunan yang cakap 

telah meletakkan dasar, dan orang 

lain membangun terus diatasnya. 

Tetapi  tiap-tiap orang harus mem-

perhatikan, bagaimana ia harus 

membangun di atasnya. Karena tidak 

Guru adalah sama seperti seorang 

ahli bangunan yang meletakkan dasar 

yang kokoh tentang Yesus Kristus 

kepada kehidupan anak-anak sebagai 

bekal masa depan yang gemilang.   

1 Korintus 3 : 10—11 : Sesuai dengan 

kasih karunia Allah, yang dianuge-

ada seorang pun yang dapat meletak-

kan dasar lain dari pada dasar yang 

telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus.  

Guru adalah kunci keberhasilan da-

lam proses pembelajaran. Pengaja-

ran Kristen yang berhasil dimulai dari 

guru sendiri.  

Komisi Sekolah Minggu Wilayah Tabi 

Materi Pembekalan Guru Sekolah 

Minggu 03 Maret 2022 



Mengajar artinya membagikan ilmu 

kepada orang lain  ( anak-anak ) 

tentang sesuatu yang telah dialami-

ya.  Hal itu yang menjadi contoh dari 

hidup  seorang guru (pengajar) 

Tujuan hidup seorang guru adalah 

menampilkan Kristus dalam ke-

hidupannya sehingga orang lain 

( anak-anak) bisa melihat Kristus.   

Oleh karena itu, untuk menyampaikan 

Kristus dan kebenaran-Nya, guru 

harus mengenal Yesus Kristus se-

bagai Tuhan dan Juruselamatnya 

terlebih dahulu.  Ini adalah syarat 

mutlak bagi seorang guru Kristen.  

Hal penting lainnya dengan kehidupan 

guru adalah :  

1. Guru harus beriman kepada 

Allah 

2. Guru harus beriman kepada 

Alkitab ( 2 Pet 1 : 21; Rom 10 ; 17 ) 

3. Guru harus beriman akan 

panggilan Allah ( Ef  4 : 11 ) 

4. Guru harus menjadi teladan 

dalam sikap, dan perkataan/

perbuatan 

5. Guru harus mempunyai hub-

ungan yang baik dan akrab 

dengan anak didiknya. 

maka hal ini akan mempunyai 

pengaruh “merusak” yang cukup 

fatal ( menyesatkan).  

Dalam Matius 18 : 6 tertulis, “ tetapi 

barangsiapa menyesatkan salah satu 

dari anak-anak kecil ini yang percaya 

kepada-Ku, lebih baik baginya jika 

sebuah batu kilangan diikatkan pada 

lehernya lalu ia ditenggelamkan ke 

dalam laut.   

Matius 18 : 14  berkata : “ Demikian 

juga Bapamu yang di sorga tidak 

menghendaki supaya seorang pun 

dari anak-anak ini hilang.  

Biarlah kita menyampaikan firman 

Tuhan kepada anak-anak yang 

sungguh-sungguh ingin mendengar 

jalan menuju Allah dan hidup yang 

kekal. 

Apabila guru bersikap sembarangan, 

tanpa pengabdian, tanpa komitmen, 

Apa Tugas Seorang Guru Sekolah Minggu 

manfaat utuk mengajar, untuk 

menyatakan kesalahan, untuk mem-

perbaiki kelakuan dan untuk mendidik 

orang dalam kebenaran.” 

Jadi, yang menjadi tugas seorang 

guru adalah mengajar. Karena 

mengajar adalah panggilan Tuhan, 

bukan sekadar melakukan tanggung 

jawab. Pdt. Stephen Tong berkata 

bahwa : saat kita diberi hak untuk 

menjadi guru, kita harus sadar bah-

wa kita sedang dijadikan seorang 

arsitek jiwa bagi orang lain. Sehingga 

kita mempunyai hak yang besar 

dalam pembentukan iman, penghara-

pan, kasih, firman, pengertian, dok-

trin, dan pimpinan Roh Kudus dalam 

diri anak-anak.   

Anak-anak sangat membutuhkan 

Tuhan dalam kehidupannya. Karena 

Allah sendiri tidak menghendaki 

satupun dari anak-anak hilang.  

Apa Tugas Seorang Guru Sekolah Minggu 

Tujuan Allah menetapkan guru 

sekolah minggu adalah memper-

lengkapi orang kudus bagi pekerjaan 

pelayanan, bagi pembangunan tubuh 

Kristus hingga mencapai kesatuan 

iman, mengajarkan pengetahuan 

yang benar tentang Anak Allah, men-

capai kedewasaan  penuh dan ber-

tumbuh sesuai kepenuhan Kristus.  

2 Timotius 3 : 16  “ Segala tulisan 

yang diilhamkan Allah memang ber-

Syarat Menjadi Seorang Guru Sekolah Minggu 
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“ Jadi, iman 

timbul dari 

pendengaran, 

dan pendengaran 

akan firman 

Kristus.  

Roma 10 : 17 

Kolose 3 : 16—17 



Dari pengamatan dan pengalaman 

saat ini pelayanan anak Sekolah 

Minggu tidak berjalan dengan efektif . 

Mengapa dan Kenapa ?  

Ada beberapa factor yang me-

nyebabkan hal itu terjadi. Di an-

taranya adalah : 

1. Pelayanan Anak diadakan agar 

anak-anak tidak mengganggu 

kebaktian orang dewasa 

2. Fasilitas untuk pelayanan 

Sekolah Minggu tidak memadai 

3. Pengajar / Guru yang kurang 

kompeten sehingga belum me-

mahami kebutuhan anak ber-

dasarkan usia dan kemampuan 

otak. 

4. Terlalu perhitungan / tidak mau 

terjadi pemborosan keuangan 

5. Kurangnya kesadaran dan peran 

orangtua untuk membawa dan 

mendampingi anak-anak ke 

Sekolah Minggu 

6. Tidak adannya perhatian dan 

dukungan dari Badan Pekerja/

Pelayan Gereja untuk memper-

siapkan seorang Guru yang 

punya komitmen dalam pela-

yanan sekolah minggu. 

 

 

Cara pandang yang meremehkan anak

-anak ini perlu diubah. Jika tidak, 

gereja akan kehilangan berkat Tuhan. 

Markus 10 :  14 berkata bahwa :           

“Ketika Yesus melihat hal itu, Ia marah 

dan berkata kepada mereka : Biarkan 

anak-anak itu datang kepada-Ku, 

jangan menghalang-halangi mereka, 

sebab  orang-orang yang seperti 

itulah yang empunya Kerajaan Allah.” 

 

seluruh kehidupannya.         

Firman Tuhan dalam Amsal 22 : 6  

berkata : Didiklah orang muda 

menurut jalan yang patut bag-

inya, maka pada masa tuanya 

pun ia tidak akan menyimpang 

dari pada jalan itu.  

3. Inilah waktunya untuk men-

jangkau anak-anak ( 2 Kor 6 : 2  ) 

Anak—anak adalah masa depan 

keluarga, gereja dan bangsa. Oleh 

karena itu Allah memperingatkan 

kepada  kita bahwa : 

1. Jika  anak-anak tidak diajar, 

generasi yang akan datang akan 

berhenti melakukan dan menaati 

firman-Nya. ( Hak 2 : 10-11 dan 

Mazmur 78 : 1-8) 

2. Jika memenangkan seorang anak 

bagi Kristus, kita menyelamatkan 

Format Ibadah Sekolah Minggu Yang Kreatif 

1. Welcome ( Ice Breaker ) dengan 

tujuan menghadirkan suasana 

menyenangkan agar anak-anak. 

( Game, Yel-Yel) 

2. Worship (Pujian & Penyembahan) 

dengan tujuan agar anak dapat 

memuji dan menyembah Tuhan 

dengan baik dan mengerti apa 

arti dari lagu yang dinyayikan.  

3. Word ( Firman Tuhan ) dengan 

tujuan agar anak mengerti kon-

sep diri yang benar dan me-

mahami kebesaran dan Kasih 

Allah dalam hidupnya, 

4. Works ( review firman Tuhan ) 

dengan tujuan mengetahu sejauh 

mana anak-anak menerima 

pesan firman Tuhan yang di 

sampaikan oleh guru. Seperti 

membuat permainan dan mem-

brikan tugas. 

Format Ibadah Sekolah Minggu Yang Kreatif 
Sekolah Minggu yang kreatif harus 

menjadi tempat yang mampu 

menghadirkan kegembiraan dan 

sukacita bagi anak-anak didiknya. 

Seorang  guru harus tahu dan mam-

pu untuk membuat suasana dalam 

kelas menjadi ibadah yang kreatif 

dan menarik. Kita bisa memakai 

Metode 4 W  untuk dapat membantu 

guru, yaitu : 

 

Kenapa Sekolah Minggu Tidak Efektif ? 
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“ Aku hendak 

mengajar dan 

menunjukkan 

kepadamu jalan yang 

harus kautempuh; 

Aku hendak memberi 

nasihat, mata-Ku 

tertuju kepadamu. 

Mazmur 32 : 8 



1. Batita ( 0-3 tahun)  

Ciri-cirinya :  

• Usia pencari,  

• keakuannya kuat  

• suka meniru, 

•  suka music dan nyanyian. 

Metodenya :  

• Buatlah suasana kekeluargaan 

dan nyaman ( Jangan ganti guru)  

• Ajar melalui permainan 

• Waktu mengajar 6 Menit 

 

2. Kelas Indria ( 4—5 tahun) 

Ciri –cirinya : 

• Pemain 

• Suka Bertanya 

• Masih berpusat pada diri sendiri 

• Percaya (mudah percaya pada 

orang dewasa) 

Metodenya : 

• Mengajar melalui permainan 

• Ajar untuk berbagi dan bermain 

bersama 

• Mereka sudah bisa menghafal 

• Beritakan keselamatan 

• Memperkenalkan Kristu sebagai 

Juruselamat 

• Mengajar diawali dari yang 

mereka sukai 

 

3.  Kelas Pratama ( 6—8  tahun ) 

Ciri –cirinya : 

• Pemain kelompok ( tdk suka 

digabung laki2 dan perempuan) 

• Serba ingin tahu 

• Energik ( tidak mudah Lelah ) 

• Mulai memerhatikan kedisplinan 

 

• Mereka memerlukan bimbingan 

firman Tuhan 

• Menjadi sahabat bagi mereka 

• Waktu mengajar 20—25 menit 

Sebagai guru harus ( wajib) tahu apa 

saja jenis  metode yang di pakai 

dalam mengajar.  

Berikut jenis—jenis Metode Mengajar 

yaitu : 

• Metode ceramah 

• Metode tanya jawab 

. 5. Kelas Tunas Muda ( 12—14 tahun) 

Ciri –cirinya : 

• Kritis (Suka bertanya) 

• Mencari teman 

• Agak sulit menerima Kristus 

Cara mengajar : 

• Kenali dan masukan mereka 

dalam sebuah program 

• Tantang mereka menyerahkan 

hidup bagi Tuhan 

• Metode diskusi 

• Metode demostrasi 

• Metode dramatisasi 

• Metode bercerita 

• Metode bermain 

Karakteristik Anak dan Cara Mengajar 

4. Kelas Madya ( 9—11 tahun) 

Ciri—cirinya : 

• Penjelajah/penyelidik 

• Daya ingat kuat 

• Suka berkelompok 

• Sudah mengenl perbedaan jenis 

kelamin 

• Mulai mempunyai idola ( karak-

ter/pahlawan) 

Metodenya : 

• Mengajar di luar ruangan 

• Bermain peran tentang tokoh 

Alkitab 

• Metode ceramah 

• Metode diskusi 

• Metode pemberian tugas 

• Metode karya wisata. 

 

 

Karakteristik Anak dan Cara Mengajar 

Metodenya :  

• Bercerita 

• Dramatisasi 

• Tanya Jawab 

• Dorong anak untuk mulai 

menghafal ayat Alkitab 

• Waktu bercerita 5—10 menit 

 

 

Karakteristik Anak dan Cara Mengajar 
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“ Tuhan adalah 

gembalaku, 

takkan 

kekurangan aku. 

Mazmur 23 : 1—6 


