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CERITA 28 

TUHAN MENOLAK SAUL 

1 SAMUEL 13-15 

BAHAN ALKITAB 

Bahan untuk Guru : 1 Samuel 13-15 
Bacaan Alkitab di kelas : 1 Sam. 15:10 (Kelas Balita); 1 Sam. 14:45 (Kelas Kecil)  
Mazmur   : Mazmur 119:118a (kelas Balita); Mazmur 64:10 (kelas Kecil) 
Berita Anugerah : Efesus 1:7 (Kelas Balita); efesus 1:7 (kelas Kecil) 
Petunjuk Hidup Baru : Amsal 7:1 16:6 (kelas Balita); Amsal 16:20 (kelas Kecil) 
Nas Persembahan : Mazmur 5 : 4b (kelas Balita); Mazmur 5:4 (kelas Kecil) 
 
 

ANALISA PERBUATAN 

PERBUATAN ALLAH AY PERBUATAN MANUSIA AY +/- 

  Ket. Saul berumur sekian tahun ketika menjadi raja; dua tahun ia memerintah 
atas Israel. 

13:1  

  Saul memilih 3000 orang dari antara orang Israel untuk menjadi pasukannya, 
yaitu: 2000 bersama Saul  dan 1000 bersama Yonatan. Saul menyuruh pulang 
selebihnya dari rakyat itu. 

13:2 + 

Tuhan menolong 
Yonatan  

 Yonatan mengalahkan pasukan Filistin di Geba. 
Saul menyuruh meniupkan sangkakala kemenangan.  
Rakyat mengikuti Saul ke Gilgal. 

13:3-4 + 

  Ket : Orang Filistin berkumpul untuk perang melawan bangsa Israel dengan 
3000 kereta, 6000 pasukan berkuda dan pasukan berjalan kaki sebanyak 
pasir di tepi laut. 

13-5  

  Pasukan Filistin menyerang pasukan  Israel hingga terdesak. 
Mereka mulai lari bersembunyi. 
Saul masih di Gilgal dan rakyat yang bersamanya sangat gemetar ketakutan. 

13:6-7 - 

  Perbuatan Saul : 
Saul menunggu Samuel tujuh hari lamanya, sesuai dengan pesan Samuel 
kepadanya. 
Saul tidak sabar. 
Samuel belum juga datang. 
Saul sudah mulai ditinggalkan rakyatnya  
Saul tidak sabar menunggu Samuel. 
Saul pun meminta persembahan untuk Tuhan. 
Saul sendiri yang mempersembahkan korban bakaran itu 

13:8-12 - 

  Perbuatan Samuel : 
Samuel menyampaikan kesalahan Saul : tidak taat kepada perintah Tuhan. 
Samuel menyampaikan hukuman Tuhan kepada Saul  yang tidak taat.  
Samuel  meninggalkan Gilgal. 

13:13-
15 

+ 

  Yonatan mengajak seorang pemuda pembawa senjatanya ke pos Filistin 
tanpa diketahui Saul. 
Rakyat juga tidak tahu bahwa Yonatan telah pergi dari situ. 

14:1-5 +
/- 

  Yonatan mengatakan harapannya kepada pemuda itu bahwa semoga Tuhan 14:6 + 
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PERBUATAN ALLAH AY PERBUATAN MANUSIA AY +/- 

mau menolong mereka untuk menyerang orang Filistin.  
Yonatan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan dapat memberikan 
kemenangan, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. 

  Pemuda itu setuju dan ikut dengan rencana Yonatan. 14:7-10 + 

  Mereka memperlihatkan diri kepada orang Filistin. 
Orang Filistin berteriak dan memanggil mereka mendekat. 
Yonatan  dan pemuda itu mendekat. 
Yonatan percaya Tuhan sudah menyerahkan orang Filistin kepada Israel. 

14:11-
12 

+ 

  Mereka pun merangkak naik.  
Ketika Yonatan muncul, berjatuhanlah orang-orang Filistin dipukulnya 
dengan pedangnya, sedang dibelakangnya, pemuda itu membunuhi mereka. 

14:13-14 +/- 

  Orang Filistin menjadi gempar di perkemahan dan di padang-padang. 
Mereka menjadi ketakutan. 

14:15 + 
 

  Perbuatan Samuel 15:1-3 + 

  Saul bertempur dengan orang Amalek, ia menang. 15:4-7 + 

  Perbuatan Saul melawan Tuhan 15:8-9 - 

Firman Tuhan 
disampaikan 
kepada samuel  

15:10    

  Samuel sedih, dan sepanjang malam ia memanggil/berbicara kepada Tuhan. 15:21-
23 

+ 

  Keesokan harinya : Samuel mendatangi Saul dan menyatakan 
ketidaksetiaannya kepada perintah Tuhan. 

15:12-
14 

+ 

  Saul membela diri. 15:15 - 

  Samuel menyatakan kesalahan Saul. Saul tidak mendengar dan melakukan 
perintah Tuhan 

15:16-20 + 

  Saul kembali membela diri 15:21 - 

  Samuel mengatakan kepada Saul bahwa taat kepada Tuhan lebih baik dari 
pada membawa persembahan. 

15:21-
23 

+ 

  Saul meminta ampun kepada Samuel.  
Samuel mengatakan Tuhan telah menjatuhkan hukuman kepada Saul. 
Saul dan Semuel kembali ke Gilgal. 
Saul beribadat kepada Tuhan  
Samuel menghukum raja Agag. 
Samuel kembali ke Rama dan Saul pulang ke rumahnya di Gibea. 

15:24-
34 

+ 

  Samuel tetap sedih karena Tuhan telah menyesal memilih Saul menjadi raja. 15:35 + 

 
 

ANALISA ADEGAN 

ADEGAN AYAT TEMA PENERAPAN 

I 1 Sam 13:1-23 Saul, Raja I  yang tidak Taat  

II 1 Sam 14:1-46 Ketaatan Yonatan C 

III 1 Sam 15:1-35 Saul tetap tidak Taat, Tuhan menolak Saul B 

 
 

POKOK CERITA DAN TUJUAN CERITA 

POKOK CERITA KELAS BALITA  POKOK CERITA KELAS KECIL 

Tuhan menolak Saul.  Ketaatan Membawa Sukacita. 

   

TUJUAN CERITA KELAS BALITA  TUJUAN CERITA KELAS KECIL 

1. Tuhan sedih melihat Raja Saul yang  1. Tuhan menolak Saul karena ia tidak setia 
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tidak taat pada perintah-Nya. 
2. Tuhan sayang kepada anak-anak yang taat 

pada perintah-Nya. 
3. Saya ingin melakukan apa yang Tuhan 

perintahkan 
 

kepada Tuhan. 
2.  Ketika aku tidak taat kepada Tuhan, aku 

gelisah, dan tidak bersemangat bahkan aku 
merasakan kegagalan 

3.  ketika aku taat, aku merasakan sukacita, 
merasa aman, nyaman, dan aku bangga 
karena taat kepada Tuhan. 

   

PENERAPAN CERITA KELAS BALITA  PENERAPAN CERITA KELAS KECIL 

Tetapi Saul tidak taat, tidak mengikuti apa yang 
telah Tuhan perintahkan. 
Ia tidak mau menunggu Samuel yang masih 
seminggu lagi baru tiba.  
Saul pun mengambil persembahan itu dan 
membawanya sendiri kepada Tuhan. Akibatnya, 
ketika Samuel datang dan mengetahui hal itu, ia 
sangat marah. 
“Seharusnya engkau dan keturunanmu bisa 
menjadi raja Israel. Tetapi karena engkau 
melanggar perintah Tuhan, maka raja berikutnya 
bukan keturunanmu!” 
Akibat tidak taat kepada Tuhan, masa 
pemerintahan raja Saul akan segera berakhir. 
Tuhan telah menolak Saul dan keturunannya 
untuk menjadi raja bagi bangsa Israel. 

 Meskipun Tuhan sudah menolak Saul dan 
keturunannya menjadi raja bagi bangsa Israel, 
tetapi Yonatan tetap percaya bahwa Tuhan akan 
tetap menolong mereka. 
Yonatan tetap taat kepada Tuhan. Dan ia pun 
bersukacita dan tetap bersemangat menolong 
bangsanya. Tuhan tetap memberikan 
kemenangan kepada Yonatan. Tuhan mau setiap 
anaknya taat dan setia mengikuti kehendak 
Tuhan. Karena dengan ketaatan dan kesetian 
kepada Tuhan akan mendatangkan suka cita dan 
kebahagiaan. 

 
 

ANALISA GRAFIK 

GRAFIK KELAS BALITA (ASUMSI CERITA 2 MENIT)  GRAFIK KELAS KECIL (ASUMSI CERITA 4 1/2 MENIT) 

 
 

 
 

B 
 
 
 

  
 

C  

Adg I Adg II Adg III  Adg I Adg II Adg III 

1 Sam 13:1-23 1 Sam 14:1-46 1 Sam 15:1-35  1 Sam 13:1-23 1 Sam 14:1-46 1 Sam 15:1-35 

½ menit ½  menit 1 menit  1 ½ menit 2 menit 1  menit 

 
 

SELUK BELUK GAMBAR 

GAMBAR SELUK BELUK GAMBAR 

Gambar 1 Orang Israel meminta kepada Tuhan seorang Raja di dunia yang akan memimpin 
mereka. Tuhan memilih Saul dan meminta Samuel melantiknya menjadi raja bagi Israel. 
Setelah melantik Saul, Samuel menuliskan semua peraturan yang harus dipatuhi oleh 
raja bangsa Israel. Peraturan paling penting adalah raja orang Israel harus taat dan 
hormat kepada Tuhan. 
Pada awalnya Saul selalu taat pada nasehat Samuel untuk mengingat peraturan Tuhan. 
Selama itu Saul selalu bersukacita, ia bersemangat,  dan selama itu juga raja Saul bersama 
dengan bangsa Israel berhasil memperoleh kemenangan.  
Rakyatnya pun senang, aman dan nyaman. 

Suatu ketika Saul sedang  memimpin orang Israel di daerah Gilgal. 
Tiba-tiba, di sana mereka dikepung oleh pasukan filistin yang terdiri dari 3000 kereta, 
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GAMBAR SELUK BELUK GAMBAR 

6000 orang pasukan berkuda dan pasukan jalan kaki yang jumlahnya banyak sekali. 
Melihat itu orang Israel sungguh ketakutan. Banyak dari mereka melarikan diri. Saul 
juga ikut panik. Apa yang harus diperbuatnya? Melawan? 

Seharusnya Saul menunggu Samuel tiba sebelum melakukan apapun.  
Mereka harus berdoa memohon petunjuk Tuhan dan membawa persembahan kepada-
Nya. membawa persembahan kepada-Nya.  Dan Tuhan telah menunjuk Samuel yang 
akan memimpinnya. 
Tetapi Saul tidak taat, tidak mengikuti apa yang telah Tuhan perintahkan. 
Ia tidak mau menunggu Samuel yang masih seminggu lagi baru tiba. Saul pun 
mengambil persembahan itu dan membawanya sendiri kepada Tuhan. Akibatnya, 
ketika Samuel datang dan mengetahui hal itu, ia sangat marah. 
“Seharusnya engkau dan keturunanmu bisa menjadi raja Israel. Tetapi karena engkau 
melanggar perintah Tuhan, maka raja berikutnya bukan keturunanmu!” 
Akibat ketidaktaatannya kepada Tuhan, masa pemerintahan raja Saul akan segera 
berakhir. 

Gambar 2 Hal yang berbeda dilakukan oleh Yonatan. Yonatan tetap percaya kepada Tuhan bahwa 
Tuhan akan tetap menolong mereka meskipun ayahnya dan dirinya tidak akan menjadi 
raja bagi bangsa Israel.  
Beberapa pun kesulitan yang dialaminya tidak membuatnya berhenti untuk tetap 
berharap mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Ia sangat bersemangat membela 
bangsanya. 
Yonatan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan dapat memberikan kemenangan, baik 
dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. 
Yonatan tetap melakukan apa yang baik dihadapan Tuhan.   

Gambar 3 Saul masih menjadi raja karena penggantinya masih belum muncul. Saul pun mulai 
tidak tenang, ia sudah tidak lagi bersemangat,  ia sering kali mengalami kekalahan  dan 
kesulitan dalam perang yang dilakukannya melawan orang Filistin. 

Bahkan ia mengulang lagi ketidaktaatannya kepada Tuhan.  
Tuhan menuntut Saul untuk melakukan pekerjaan seperti yang diperintahkan-Nya.  
Tetapi Saul berpikir persembahan yang banyaklah yang disukai oleh Tuhan. 
Ternyata Saul salah. Tuhan lebih senang orang taat kepada-nya dari pada orang datang 
membawa persembahan yang banyak kepada-Nya. 
Tuhan pun menyesal mengangkatnya menjadi raja Israel. 
Setelah Samuel memperingatkannya, Saul menyesal, ia kembali beribadah kepada 
Tuhan, tetapi ia harus menjalani apa yang Tuhan sudah hukumkan kepadanya : Ia tidak 
akan menjadi raja lagi dan keturunananya tidak akan menjadi raja menggantikannya.  
Siapa yang akan Tuhan pilih nantinya menggantika Saul jadi raja Israel? 

 

LAGU PENDUKUNG 

Kidung Ceria (KC) No.23 :  Anak-Anak Puji Nama Allah 
Kidung Ceria (KC) No.2 : Langit, Bumi dan Alam Semesta 
 
 

AYAT HAFALAN 

AYAT HAFALAN KELAS BALITA  AYAT HAFALAN KELAS KECIL 

Amsal 7:1  Amsal 16:20 
“Hai anakKu, berpeganglah pada perkataanku 

dan simpanlah perintahKu dalam hatimu.” 
 “Siapa memperhatikan Firman akan mendapat kebaikan 

dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan.” 
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AKTIVITAS 

AKTIVITAS KELAS BALITA 

1. Ruangan kelas diatur sehingga anak dan guru bebas bergerak. 
2. Anak-anak berbaris, 1 baris saja, guru berdiri paling depan. Setiap anak memegang pundak teman dan 

anak yang berada di belakang guru memegang tangan guru.  
3. Guru memberi petunjuk agar anak mengikuti ke mana guru berjalan. Anak taat pada perintah guru. 
4. Berjalan dan bernyanyi “Jalan Serta Yesus”. 

Berikut beberapa alternatif aktivitas yang dapat dipilih untuk dilakukan : 

AKTIVITAS KELAS KECIL 

Permainan Taat 
1. Siapkan beberapa tulisan kata yang sederhana yang merupakan perintah Tuhan dan dapat digerakkan atau 

dilakonkan anak-anak, misalnya: berdoa, mengasihi sesama, bergembira, memuji Tuhan : menyanyi, membaca 
Alkitab, mengucap syukur, memberi salam, menjaga alam, berbicara sopan, dll 

2. Bagi anak dalam dua kelompok dan masing-masing diberi nama kelompok 
3. Sampaikan peraturan permaian : 

- Guru akan menunjuk seorang anak mewakili kelompoknya untuk mengambil satu tulisan, sambil berkata : 
Tuhan memerintahkan kepada kelompok .... untuk melakukan kehendak-Nya. 

- Seorang anak mengambil satu tulisan membukanya lalu membacanya (dapat juga dibacakan). 
- Kelompok anak tersebut bertugas melakukan atau melakonkan perintah atau perbuatan yang dimaksud. 
- Kelompok yang lain menilai apakah semua  anggota kelompok bertugas melakukannya  atau tidak. 
- Jika semua anggota kelompok bertugas melakukannya maka kelompok penilai memberi jempol sambil berkata 

TAAT. Jika tidak maka diberikan jempol terbalik sambil berkata TIDAK TAAT. 

- Lakukan bergantian. 
PIlih Taat atau Tidak 

Alat dan bahan: 
1. Kertas putih polos (HVS), karton keras (karton “aqua”, “chil.kid”, “baygon”). Kertas dan karton ukuran yang 

sama, yaitu 20x30 cm, masing-masing 3 lembar. 
2. Pulpen/spidol. 
3. Bambu atau kayu, 30 cm (untuk penyangga karton). 
Langkah-langkah: 
1. Kertas dan karton direkatkan, dengan lem atau “doubletape”/isolasi timbal balik. Kemudian karton direkatkan 

pada kayu/bambu dengan isolasi. 
2. Pada kertas ditulis daftar pilihan jawaban (lihat gambar)  
3. Tulisan di atas berpasangan (kiri dan kanan). 
4. Setiap pasangan kata/kalimat di atas, merupakan jawaban yang harus dipilih anak untuk pertanyaan-pertanyan 

berikut: 
- Apa yang dilakukan pada hari minggu? 
- Apa yang dilakukan setiap hari Senin-Sabtu? 
- Anak yang taat kepada Tuhan Yesus adalah anak yang suka…… 

Setiap pertanyaan selesai, guru mengangkat karton bergantian, jika anak menjawab, maka jawaban terbanyak 
yang diangkat cukup lama. (seperti pak polisi mengangkat Rambu STOP, di “zebra-cross” jika ada yang 
menyeberang). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERGI KE 

SEKOLAH MINGGU 

PERGI BERMAIN 

BOLA 

PERGI  

KE SEKOLAH 

PERGI  

KE MAL/PASAR 

BACA 

ALKITAB 

BACA 

BUKU CERITA 
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Pesan Firman Berantai 
1. Anak-anak dibagi atas 2 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5-7 orang. 
2. Anak-anak berbaris memanjang ke samping (bersap). 
3. Guru menyampaikan pesan berantai (dengan isi pesan “Tuhan sedih melihat anak-anak yang tidak taat) 

kepada anak yang baris di depan dan kemudian disampaikan kepada temannya yang ada di sampingnya. 
Begitu seterusnya. 

4. Anak terakhir yang mendapatkan pesan : menyampaikan dengan suara nyaring. 
 
 
 

PETUNJUK MENGENAI PERSIAPAN 

1. Perhatikan dengan baik  tabel persiapan pada halaman v.  Tabel ini sangat penting untuk Guru 
Sekolah Minggu . Bacalah dan lakukan. Jika ingin berhasil ikutilah tahapan dengan setia. 

2. Sebagai Guru, ingatlah bahwa cerita ini mengesankan harus dimulai dari diri sendiri dulu. Cerita ini 
haruslah lebih dahulu menjadi  berkat bagi anda sebagai guru, karena itu renungkanlah hal-hal 
berikut: 
a. Sejauh mana kata “taat” mengambil peran dalam hubungan saya dengan Tuhan?  
b. Alasan apa saja selama ini yang harus saya buang, yang telah mengaburkan ketaatan saya kepada 

Tuhan? 
c. Dapatkah saya menjadikan  “mutlak taat kepada-Nya” menjadi prinsip dasar dalam hubungan saya 

dengan Tuhan? 
d. Renungkan: Kegagalan kita berhubungan dengan Tuhan bukan terutama karena serangan iman dari 

luar, melainkan lebih sering karena sikap hati kita yang tidak sepenuhnya bersedia tunduk pada 
Tuhan.  

e. Berdoalah (memohon hikmat ) sebelum melakukan persiapan. 

PETUNJUK MENGENAI TEKNIK BERCERITA 

1. Mulailah cerita dengan permulaan yang dapat menarik anak mendengar cerita. 
 Saran pendahuluan: Untuk Kelas Balita: Lakonkan situasi Seorang Raja yang terkepung musuh, panik, 

dan tidak sabar menunggu Samuel untuk datang berdoa dan membawa perembahan kepada Tuhan : 
“Sudah tujuh hari kami menanti Pak Samuel, tapi sampai sekarang belum juga tiba. Musuh sudah 
mengepung kita, sudah banyak tentara lari, siapa yang akan menolong kita. Pak Samuel datanglah 
cepat, berdoalah bagi kami...!”   

 Untuk Kelas Kecil: Siapkan 2 kertas yang bertuliskan masing-masing: membawa persembahan dan 
taat. Angkat tulisan membawa persembahan, tanyakan kepada anak-anak: Apakah membawa 
persembahan kepada Tuhan membuat Tuhan senang? (Ya, Tuhan senang anak-anak datang kepada-
Nya membawa persembahan dengan senang hati). Angkat tulisan kedua, tanyakan: Apakah 
melakukan perintah-Nya dengan benar atau taat kepada-Nya membuat Tuhan senang? (Ya, Tuhan rindu 
dan senang anak-anak taat kepada-Nya). Angkat kedua tulisan, tanyakan: Mana dari kedua perbuatan 
ini yang paling membuat Tuhan senang? Kita dengarkan mana yang Tuhan paling sukai dari keduanya. 

2.  Ceritakanlah adegan demi adegan. Perlihatkanlah pesan utama cerita. Tenunlah pesan utama dalam 
adegan puncak. Gunakanlah bahasa yang sederhana, perhatikan waktu unuk bercerita, sesuaikanlah 
dengan usia dan konteks dimana anak berada. Kalimat dalam seluk beluk gambar adalah inspirasi 
bagi guru untuk mempersiapkan cerita dan memahami alur cerita. Imajinasikan tokoh-tokoh yang 
ada dalam cerita dan pertimbangkan menggunakan kalimat-kalimat langsung ketika menyampaikan 
pesan utama dalam puncak cerita. 

3.  Hindari mengidolakan  Samuel dan Yonatan. Perlihatkan bahwa Tuhanlah yang mengendalikan 
mereka. Kepercayaan mereka kepada Tuhanlah yang membuat mereka semangat, bersukacita 
melakukan kehendak Tuhan dengan benar. 

4.  Untuk kelas kecil akhiri cerita dengan kembali memperlihatkan dua tulisan yang diperlihatkan pada 
pendahuluan. Tanyakan, mana yang diinginkan Tuhan kepada Saul? Persembahan atau taat?  

5.  Tutup cerita dengan memperlihatkan Alkitab dan katakan untuk kelas kelas balita bahwa cerita ini 
ada di dalamnya.  Guru menyiapkan tulisan bahan Alkitab cerita ini, minta anak untuk memohon 
kepada orang tua kembali menceritakannya (atau membacakannya). 


