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CERITA 34 

PERSAHABATAN DAUD DAN YONATAN 

1 SAMUEL 18-20  

BAHAN ALKITAB 

Bahan untuk Guru : 1 Samuel 18-20  
Bacaan Alkitab di Kelas : 1 Samuel 19:4-7 (Kelas Balita); 1 Samuel 20:12-17 (Kelas Kecil)  
Mazmur   : Mazmur 16:1 (Kelas Balita); Mazmur 16:1 (Kelas Kecil) 
Berita Anugerah : Efesus 1:7 (Kelas Balita); Efesus 1:7 (Kelas Kecil) 
Petunjuk Hidup Baru : 1 Samuel 19: 5b,c (Kelas Balita); 1 Samuel 19: 5b,c (Kelas Kecil) 
Nas Persembahan : Mazmur 50:23a (Kelas Balita); Mazmur 50:23a (Kelas Kecil) 
 

 

ANALISA PERBUATAN 

PERBUATAN ALLAH AY PERBUATAN MANUSIA AY +/- 

 
 

Daud dan Yonatan saling mengasihi, mereka mengikat janji 
persahabatan 

18:1-4 + 

  Daud selalu berhasil memenangkan peperangan  18:5-8 + 

Tuhan menyertai Daud 9-30 Saul iri dan takut pada Daud lalu berusaha untuk membunuhnya 18: 9-30 - 

  Karena kasih, Yonatan berusaha melindungi Daud  19:1-3 + 

 
 

Saul menerima Daud kembali. Daud kembali mengalahkan orang 
Filistin 

19:6-8 + 

 
 

Saul dikuasai Roh jahat. Ia menombak Daud, tetapi Daud berhasil 
mengelak dan melarikan diri 

19:9-10 - 

 
 

Saul  berusaha membunuh Daud. Mikhal isteri Daud 
membantunya menyelamatkan diri. Daud pergi kepada Samuel 

19:11-17 -/+ 

Roh Allah hinggap pada 
orang suruhan Saul, sehing-
ga batal membunuh Daud 

19: 
20-21 

Saul tiga kali mengutus pegawai-pegawainya untuk mengambil 
dan membunuh Daud 19:19-21 - 

  Saul  pergi ke Rama untuk membunuh Daud 19:22-23 - 

Rencana Saul tidak jadi 
karena Roh Allah memenuhi 
Saul, ia rebah dan telanjang 
sehari semalam 

19: 
23-24 

 

  

 
 

Daud menemui Yonatan mengeluhkan usaha Saul membunuhnya. 
Yonatan berjanji akan mencegah ayahnya membunuh Daud  

20:1-7 + 

  Daud mengingatkan janji persahabatan mereka di hadapan Tuhan 20:8 + 

  Yonatan berjanji akan segera memberitahukan apapun rencana 
ayahnya tentang Daud 

20:9-12  

  Yonatan meminta Daud menjaga keturunannya kelak dan 
bersumpah demi persahabatan mereka 

20:13-17 + 

  Yonatan menyampaikan rencananya. Daud bersembunyi di padang 20:18-24 + 

  Daud dua kali tidak hadir dalam jamuan makan raja, Saul bertanya 
mengapa Daud tidak hadir. 

20:25-27 + 

  Yonatan menyampaikan alasan Daud tidak hadir  20:28-29 + 
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  Saul  memarahi Yonatan dan memerintahkan orang mencari Daud 20:30-31 - 

  Yonatan membela Daud. Saul melemparkan tombaknya pada 
Yonatan. Saul serius akan membunuh Daud 

20:32-33 + 

  Yonatan sangat marah dan sedih 20:34 + 

  Yonatan pergi ke padang bersama seorang budak kecil, untuk 
melaksanakan rencananya bersama Daud 

20:35-39 + 

  Yonatan menyuruh budaknya pulang ke kota 20:40 + 

  Daud keluar bersujud, keduanya berpelukan sambil menangis 20:41 + 

  Yonatan melepaskan kepergian Daud, ia sendiri kembali ke kota 20:41-42 + 
 
 
 
 
 
 

ANALISA ADEGAN 

ADEGAN AYAT TEMA GAMBAR PENERAPAN 

I 1 Samuel 18: 1-30 Daud dan Yonatan saling mengasihi 1,2  

II 1 Samuel 19: 1-24 Tuhan menjaga Daud 3,4,5,6 B 

III 1 Samuel 20: 1-43 Perjanjian Daud dan Yonatan 7,8 C 
 
 

POKOK CERITA, TUJUAN CERITA DAN PENERAPAN 

POKOK CERITA KELAS BALITA  POKOK CERITA KELAS KECIL 

Tuhan menjaga dan membuat Daud berhasil  
(1 Sam 19:5) 

(Bnd. PGT Bab I:2, Bab VI:12; Bab VII:5) 
 

Yonatan mengasihi Daud seperti dirinya sendiri   
(1 Sam 20:17)  

(Bnd. PGT Bab I:2, Bab VI:12; Bab VII:5) 

   

TUJUAN CERITA KELAS BALITA  TUJUAN CERITA KELAS KECIL 

1. Anak mengetahui bahwa Tuhan selalu 
menjaga anak-anakNya; 

2. Anak percaya bahwa Tuhan senang kalau 
anak-anak-Nya suka berteman.  

 1. Anak menyadari pentingnya menerima dan 
mendukung kelebihan teman; 

2. Anak mampu membangun sikap setia kawan 
dengan temannya 

   

PENERAPAN CERITA KELAS BALITA  PENERAPAN CERITA KELAS KECIL 

Tuhan menjaga Daud, sehingga selalu menang 
dalam peperangan. Hal itu membuat Saul 
menjadi cemburu dan ingin membunuh Daud. 
Tuhan mempunyai banyak cara untuk 
melepaskan Daud dari rencana jahat Saul. Tuhan 
memakai Yonatan, sahabatnya untuk 
melindunginya. 
Persahabatan yang didasari kasih yang benar, 
membawa banyak kebaikan. Sahabat yang baik 
akan selalu setia dalam segala hal. 
Tuhan senang kalau kita dapat membangun 
persahabatan yang benar. 

 Yonatan tahu bahwa kelak Daud yang akan 
menjadi raja, bukan dia meskipun saat itu ia 
seorang pangeran Israel.  
Tetapi ia tidak iri dan benci pada Daud. Ia justru 
mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. 
Sebagai Pangeran Israel, Yonatan mau mengikat 
perjanjian persahabatan dengan Daud si gembala 
domba. Ia melakukan itu karena ia menerima 
kelebihan Daud. Dia bangga  dan senang 
menyaksikan keberhasilan-keberhasilan yang 
dicapai Daud. 
Menerima kelebihan orang lain akan membuat kita 
memiliki banyak sahabat. 
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ANALISA GRAFIK 

GRAFIK KELAS BALITA (ASUMSI CERITA 4 MENIT)     GRAFIK KELAS KECIL (ASUMSI CERITA 5 ½ MENIT) 

 
 
 

 B     
    
 

           C 
 
 

Adegan I Adegan II Adegan III  Adegan I Adegan II Adegan III 

1 Sam. 18:1-30 1 Samuel 19: 1-24 1 Sam. 25-43  1 Sam. 18:1-30 1 Samuel 19: 1-24 1 Sam. 25-43 
1 menit 2 menit 1  menit  1 menit 2 menit 2 ½ menit 

 
 

SELUK BELUK GAMBAR 

GAMBAR  SELUK BELUK GAMBAR 

Gambar 1 
 

Yonatan memberikan hadiah kepada Daud; jubah kebesarannya, pakaian perangnya, 
pedang, busur dan ikat pinggangnya.  Perhatikan wajah yang ramah dari Yonatan dan 
senyum hangat dari Daud yang sederhana. 

Gambar 2 Daud dan Yonatan berpegangan tangan. Mereka nampak bahagia dan saling menyayangi 

Gambar 3 Daud menang dalam peperangan.  Daud berhasil mengalahkan musuhnya karena 
pertolongan Tuhan. Dengan memegang tombak dan perisai, Daud berlutut berdoa pada 
Tuhan.  

Gambar 4 Daud diarak dan dielu-elukan. Daud berkuda dengan tegap. Disampingnya Yonatan 
berkuda dengan wajah gembira. Di depan mereka di atas kudanya Saul nampak cemberut 
dan marah. Laki-laki dan perempuan tua dan muda memegang daun-daun sambil 
melambaikannya kepada Daud. 

Gambar 5 Saul iri pada Daud. Ia melemparkan tombaknya kearah Daud yang sedang memainkan 
kecapi. Tombak Saul meluncur tepat ke arah Daud, tetapi Daud mengelak. Praakk... tombak 
itu tertancap di dinding. Perhatikan wajah marah Saul dan wajah Daud yang kaget 
bercampur takut. 

Gambar 6 Tombak Saul meleset. Daud berdiri melarikan diri. Daud selamat karena pertolongan Tuhan 
Penerapan B diceritakan secara tertenun di sini. 

Gambar 7 Yonatan membela Daud di hadapan ayahnya. Saul memarahi Yonatan. Perhatikan wajah 
Yonatan yang berani sementara Saul nampak sangat marah 

Gambar 8  
 

Daud dan Yonatan berpelukan dengan erat. Raut wajah mereka begitu sedih. Air mata 
mengalir di wajah Yonatan. Perhatikan perbedaan baju yang mereka pakai. Daud 
mengenakan pakaian sederhana dan ikat kepala biasa serta alas kaki yang juga sederhana. 
Sedangkan Yonatan memakai jubah yang begitu indah dan mewah, memakai mahkota di 
kepalanya dan sepatu bagus. Tetapi perbedaan itu tidak membuat mereka malu, Yonatan 
dan Daud tetap akrab meskipun berbeda. 
Penerapan C diceritakan secara tertenun di sini. 

Gambar 9 Daud dan Yonatan berpisah. Mereka nampak sangat berat untuk berpisah. Yonatan dan 
Daud saling melambaikan tangan. 

 
 

LAGU PENDUKUNG 

Kidung Jemaat (KJ) No.467  : Tuhanku, Bila Hati Kawanku 
Pujian  : I Want To Be Your Friend 
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AYAT HAFALAN 

AYAT HAFALAN UNTUK KELAS BALITA  AYAT HAFALAN UNTUK KELAS KECIL 

Amsal 17:17  Amsal 17:17 

Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu ...  Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, dan 
menjadi seorang saudara dalam kesukaran. 

 

AKTIVITAS 

AKTIVITAS UNTUK KELAS BALITA DAN KELAS KECIL 

   

TUJUAN  BAHAN 

(1). Setiap anak mengetahui bahwa menjadi 
sahabat atau menjadikan seseorang sahabat 
harus melibatkan Tuhan. 

(2). Setiap anak akan menyadari bahwa Tuhan 
akan memelihara ikatan persahabatan yang 
melibatkan Tuhan didalam-Nya. 

 

 (1). Kertas sampul untuk kartu, ukuran 1/4 dari ukuran 
HVS, dilipat menjadi tiga bagian, lipat sisi kanan 
kedalam kemudian sisi kiri sehingga tampak menjadi 
satu kartu. setiap anak mendapatkannya. 

(1). Kertas sampul HVS warna merah muda, ukuran 1/4 
dari ukuran HVS)  dilipat menjadi 4 bagian untuk 
mendapatkan 4 buah bentuk hati,  

(2). Gambar Tuhan Yesus  (ukuran 4x6) 
(3). Daun-daun kering 

 

   

PERALATAN  PENDAMPINGAN 

(1). Gunting, Lem, Spidol bermacam-macam 
warna yang terang. 

(2). Tambahan : Punch (pencetak) aneka bentuk 
: bunga, kupu-kupu, bintang, daun dsb.  

(3). Daun-daun kering 

 Pendampingan 
Membutuhkan beberapa guru atau orang tua untuk 
menuliskan nama. 

   

CARA MEMBUAT 

   

KELAS BALITA  KELAS KECIL 

1. Guru membantu menyiapkan: 
- Guru membuatkan dan membagikan 4 

bentuk hati 
- Guru menyiapkan tulisan “Sahabat Sejati”, 

sehingga tinggal ditempelkan anak-anak. 
- Setiap bentuk hati dan tulisan “Sahabat 

Sejati” dapat juga diberikan double Tip 
untuk memudahkan anak-anak menempel. 

2. Bagikan setiap anak satu kartu. 
3. Tempelkan bentuk hati yang bertuliskan 

“Sahabat Sejati” pada depan kartu/ sisi kiri 
bagian luar. Buka bagian dalam kartu, 
tempelkan pada sisi kiri bentuk hati 
bertuliskan nama Anak, pada sisi tengah 
bentuk hati bergambar Tuhan Yesus, pada 
sisi kiri bentuk hati bertuliskan nama sahabat 
anak. 

4. Tambahkan dengan menempel daun-daun 
kering, pernik-pernik atau  gambar-gambar 
menarik lainnya pada kartu tersebut. 

5. Setelah selesai, minta mereka 
memperlihatkan kartu itu kepada sahabatnya 
yang namanya tertulis dalam kartu tersebut. 

 1. Bagikan kertas merah muda yang telah dilipat 4. 
Gunting sesuai bentuk hati sehingga terbentuk 4 
bentuk hati minta mereka masing-masing :  
- Tuliskan “Sahabat Sejati”  
- Tuliskan nama anak, bantu mereka yang belum 

dapat menulis nama mereka sendiri (dapat juga 
dengan foto ukuran kecil anak) 

- Tempelkan Gambar Tuhan Yesus  pada salah satu 
dari bentuk hati, 

- Tuliskan nama sahabat anak, sebelumnya  minta 
mereka menyebut nama sahabat baik mereka, 
bantu mereka yang belum dapat menulis nama 
mereka sendiri. 

2. Bagikan setiap anak satu kartu. 
3. Tempelkan bentuk hati yang bertuliskan “Sahabat 

Sejati” pada depan kartu/ sisi kiri bagian luar. Buka 
bagian dalam kartu, tempelkan pada sisi kiri bentuk hati 
bertuliskan nama Anak, pada sisi tengah bentuk hati 
bergambar Tuhan Yesus, pada sisi kiri bentuk hati 
bertuliskan nama sahabat anak. 

4. Tambahkan dengan menempel daun-daun kering, 
pernik-pernik atau  gambar-gambar menarik lainnya 
pada kartu tersebut. 
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Dapat juga dimotivasi kepada mereka untuk 
memberikannya kepada sahabat yang tertulis 
namanya. Minta mereka di rumah untuk 
membuat lagi kartu seperti itu di rumah bagi 
sahabat-sahabat lainnya dan mengingat  
mereka untuk selalu mendoakannya. 

5. Setelah selesai, minta mereka memperlihatkan kartu itu 
kepada sahabatnya yang namanya tertulis dalam kartu 
tersebut. Dapat juga dimotivasi kepada mereka untuk 
memberikannya kepada sahabat yang tertulis 
namanya. Minta mereka di rumah untuk membuat lagi 
kartu seperti itu di rumah bagi sahabat-sahabat lainnya 
dan mengingat  mereka untuk selalu mendoakannya 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PETUNJUK MENGENAI PERSIAPAN 

1. Perhatikan dengan baik Tabel Persiapan pada hal v. Tabel ini sangat penting dalam persiapan Guru 
Sekolah Minggu. Bacalah dan lakukan. Kalau ingin berhasil, ikutilah setiap tahapan dengan setia. 

2. Cerita yang menarik dan mengesankan bagi murid Sekolah Minggu adalah cerita yang  dihayati oleh 
pencerita. Cerita ini terlebih dahulu harus menjadi berkat bagi saudara sebagai guru. Renungkan hal-
hal dibawah ini:  
- Apakah saat ini saya memiliki kawan karib? 
- Apakah saya biasa mendoakan kawan dan sahabat saya? 
- Apakah saya menyadari keterlibatan Tuhan dalam persahabatan saya dengan orang lain?? 
- Mampukah saya membela dan menolong kawan saya yang dalam kesulitan meskipun untuk itu saya 

harus berkorban? 
- Apakah saya juga ikut bangga dan senang kalau teman saya berprestasi? 
- Atau justrukah saya cenderung iri hati? 
 

PETUNJUK MENGENAI TEKNIK BERCERITA 

1. Perhatikan anak satu persatu lalu tanyakan “siapa yang punya teman?” lalu “siapa yang sayang temannya?”. 
2. Awali cerita dengan pendahuluan yang menarik dan misterius, misalnya, “Seorang pangeran tampan yang baik 

hati sedang berbicara dengan seorang gembala. Gembala muda ini sudah mengalahkan seorang raksasa jahat, 
tanpa pedang! Ia hanya menggunakan batu dan ketapel. Wow hebat sekali. ....... ternyata gembala muda itu 
juga baik hati. Mereka bercakap-cakap dengan gembira....... Masuk ke dalam cerita.  

3. Saat bercerita pembimbing dapat berinteraksi dengan anak untuk menghubungkan kehidupan anak dengan 
cerita 

4. Untuk anak kecil gambarkan secara jelas emosi dan perasaan yang terjalin antara Daud dan Yonatan.   
5. Ceritakanlah setiap adegan dengan bahasa yang sederhana dan dapat dipahami oleh anak. Gunakan juga 

bahasa tubuh yang sesuai.  
6. Ceritakanlah persahabatan  Daud dan Yonatan dengan imajinatif dan emosi yang tepat. 
7. Perhatikan adegan di mana penerapan B dan C ditenun! 
8. Selama cerita berlangsung usahakan tetap menjaga kontak mata dengan anak-anak. 

    


