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CERITA 56 

HARTA TERPENDAM DAN MUTIARA BERHARGA 
 
 

BAHAN ALKITAB 

Bahan Alkitab untuk Guru  : Matius 13:1-3; 44 – 46 
Bacaan Alkitab di Kelas  : Matius 13:44-46 (Kelas Besar) Matius 13:44-46 (Kelas Remaja) 
Mazmur    : Mazmur 49:2-5 (Kelas Besar) Mazmur 73:24 - 28 (Kelas Remaja) 
Berita Anugerah   : Roma 3:24 (Kelas Besar) Ibrani 10:26 (Kelas Remaja) 
Petunjuk Hidup Baru (PHB) : Mazmur 62:11 (Kelas Besar) Mazmur 73:25 (Kelas Remaja) 
Nas Persembahan  : Roma 12:20 (Kelas Besar) 2 Korintus 8:12 (Kelas Remaja) 
 
 
 

ANALISA PERBUATAN 

PERBUATAN ALLAH AYAT PERBUATAN MANUSIA AYAT +/- 

Yesus mengajar murid-muridNya dengan 
memberikan perumpamaan :  
Kerajaan Sorga itu seumpama harta 
terpendam. 

1-3, 
44a 

   

  Seseorang   menemukan harta yang terpendam di 
ladang, lalu ditimbun kembali. Oleh sebab sukacitanya 
pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli 
ladang itu 

44 + 

Kerajaan Sorga itu seperti mutiara.  45a    

  Seorang pedagang mencari mutiara yang indah. 45b + 

  Setelah menemukan mutiara yang sangat berharga, 
pedagang itu pergi menjual seluruh miliknya lalu 
membeli mutiara itu. 

46 + 

 
 
 

ANALISA ADEGAN 

ADEGAN TEMA AYAT PENERAPAN 

I Yesus mengajar orang banyak 1-3,44a  
II Harta karun yang terpendam 44b D 
III Mutiara paling bernilai 45-46 E 

 

POKOK CERITA, TUJUAN CERITA DAN PENERAPAN 

POKOK CERITA KELAS BESAR  POKOK CERITA KELAS REMAJA 

 Mendapatkan Harta yang Terpendam  (Ay. 44) 
(Bnd. PGT Bab VI. 2) 

 Mendapatkan Mutiara yang Berharga  (Ay. 46) 
(Bnd. PGT Bab VIII.8) 
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TUJUAN CERITA KELAS BESAR  TUJUAN CERITA KELAS REMAJA 

Anak berjuang mendapatkan mutiara yang 
terpendam. 

 Anak berjuang mendapatkan mutiara yang 
berharga. 

    

PENERAPAN KELAS BESAR  PENERAPAN KELAS REMAJA 

Sungguh alangkah gembiranya  jika kita masuk 
ke dalam Kerajaan Sorga. Tetapi sayang sekali 
tidak semua orang dapat merasakan 
kegembiraan itu.  Namun saat orang memilih 
Kerajaan Sorga itu, ia akan melakukan apapun 
untuk mendapatkannya. Ia akan meninggalkan 
kesenangan pribadinya, dan menjadikan 
Kerajaan Surga sebagai yang nomor satu dalam 
hidupnya. Melakukan kehendak Tuhan itulah 
pilihan utama. 

 Menjadi anak Allah adalah proses yang harus 
dijalani dengan perjuangan. Tetapi orang yang 
mau menjadi anak Allah harus berusaha terus 
menerus agar ia layak disebut sebagai anak Allah. 
Dia akan mengorbankan kesenangannya yang 
lain demi mencari kesenangan di dalam Tuhan. 
Tidak ada kebahagiaan terbesar selain 
kebahagiaan karena kita menjadi anak-anak  
Allah. Kepada setiap orang yang senang dengan 
kehendak Allah tersedia mutiara yang berharga 
yaitu kerajaan sorga.  

 
 

ANALISA GRAFIK 

GRAFIK KELAS BESAR (ASUMSI CERITA 7 MENIT)  Grafik Kelas Remaja (Asumsi Cerita 8 menit) 

 
 

D                    E 
 

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

Ay. 1-3,44a Ay. 44b Ay. 45-46  Ay. 1-3,44a Ay. 44b Ay. 45-46 

2 mnt 3 menit 2 menit  2  mnt 3  menit 3 menit 

 
 

SELUK BELUK GAMBAR 

GAMBAR SELUK BELUK GAMBAR 

Gambar 1 Yesus mengajar bahwa Kerajaan surga itu seperti harta yang terpendam dan mutiara. 

Gambar 2 Suatu hari seorang petani sedang mengerjakan kebun majikannya. Tiba-tiba cangkulnya 
seperti mengenai sesuatu yang lain.  
Segera ia menggali lebih dalam untuk memeriksa benda apakah itu? 
Betapa terkejut ia ketika menemukan harta karun yang sangat mahal nilainya. 

Gambar 3 Tetapi ia sadar bahwa harta karun itu bukan miliknya. Karena itu segera dikuburnya 
kembali ke dalam tanah. Kemudian ia pergi menjual seluruh hartanya, apapun yang ada 
padanya dijual semuanya. Uang hasil penjualan tanah itu digunakan untuk membeli kebun, 
tempat harta karun itu berada. 

Gambar 4 Ia sekarang menjadi petani yang kaya raya, punya kebun tetapi yang lebih bernilai, ia 
memiliki harta karun yang sangat besar nilainya. 
Kerajaan Surga adalah harta karun yang sangat mahal nilainya. Kita akan memilikinya kalau 
kita menjadikan Tuhan sebagai yang nomor 1 dalam hidup kita. 

Gambar 5 Ada juga seorang pedagang yang kerja selalu berkeliling mencari mutiara yang indah-
indah. Semua jenis mutiara yang indah-indah sudah dimilikinya. 
Tetapi suatu hari ia menemukan mutiara yang lain dari yang lain. Mutiara itu sangat indah 
dan tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Itulah mutiara terbaik yang pernah ia lihat. 
Pedagang itu sangat bersuka cita karena menemukan mutiara terindah itu. 

Gambar 6 Segera ia pulang dan menjual semua mutiaranya. Bahkan semua hartanya yang lain 
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dijualnya juga demi untuk membeli mutiara terindah itu. Ia kehilangan banyak mutiara 
yang sudah simpan selama ini. Semua itu tidak bernilai lagi karena ia sudah menemukan 
sebuah mutiara terindah. Begitulah Kerajaan Surga, yang sangat bernilai dibanding harta 
apapun. 

 

 
 

LAGU PENDUKUNG 

Kidung Ceria 201 Aku Dapat Di Hatiku  
Kidung Jemaat 150 Tiap Hari Bergembira 
 
 

AYAT HAFALAN 

AYAT HAFALAN KELAS BESAR  AYAT HAFALAN KELAS REMAJA 

Mazmur 73:25  Mazmur 4:8 

Siapa gerangan ada padaku di sorga selain 
Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini 

di bumi. 

 Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih 
banyak dari pada mereka ketika mereka 

kelimpahan gandum dan anggur. 

 
 

AKTIVITAS 

YANG TERUTAMA DI DALAM HIDUPKU 
1. Bagikanlah kepada peserta kertas berisi tabel yang kosong.  
2. Mintalah mereka mendaftarkan (mengisi) hal yang penting dalam hidupnya.  
3. Pada kolom angka, berilah angka 1 pada hal yang paling utama dan kemudian nomor selanjutnya 

untuk yangdi bawahnya, atau kurang dibanding yang di atas. Tidak ada angka yang sama. 
4. Minta anak mengisi kolom ketiga yaitu hal apa yang akan dilakukannya untuk memperoleh atau 

mempertahankannya.   
5. Dibawah tabel, minta anak menuliskan berdasarkan tabel yang telah diisinya, hal yang terutama di 

dalam hidupnya dan apa yang akan dilakukakannya.  
Contoh: 

HAL YANG PENTING 
DALAM HIDUPKU 

ANGKA HAL YANG  AKU LAKUKAN UNTUK MEMPEROLEH ATAU 
MEMPERTAHANKANNYA 

Ibu 3 Mengasihi, menghormati, menolong, mendoakan. 

Ayah 4 Mengasihi, menghormati, menolong, mendoakan. 

Adik 5 Mengasihi, menjaga, menolong, mendoakan 

Kucing 11 Mengasihi dan memeliharanya. 

Alkitab 2 Membaca, memahaminya, dan menceritakannya. 

Tuhan Yesus 1 Percaya KepadaNya, taat dan setia kepadaNya.  

Sepatu 13 Menabung, membersihkan, menggunakannya dengan baik. 

Pacar 12 … 

Kesucian Hidup 6 Tidak seks bebas, tidak memakai narkoba, tidak terlibat pornografi, 
pacaran bertanggungjawab, berdoa kepada Tuhan supaya teguh dan 
tidak tergoda. 

Pekerjaan 10 … 

Kaya 14 … 

Sopan 8 … 

Disiplin 9 … 

Jujur 7 … 
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… … … 

… … … 

Yang Paling terutama dalam hidup saya adalah Tuhan Yesus. Saya percaya kepadaNya dan saya akan 
taat dan setia kepadaNya sepanjang hidup saya. 
 

Nama:                                                                              Tanggal:                                                                      . 
 
 
 

PETUNJUK MENGENAI PERSIAPAN 

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

2. Diri dan hidup guru adalah teladan rohani; bahkan menjadi ‘cerita hidup’ yang sangat jelas bagi anak-
anak. Pengaruh kisah dalam cerita ini perlu membentuk watak dan sikap sebagai guru. Apakah 
sekarang, esok dan masa depan saya dapat memengaruhi perihidup naradidik dengan merenungkan 
bahwa: 
a) Apakah saya sudah mendahulukan Tuhan di atas segala-galanya dalam hidup saya? 
b) Apakah saya bersedia mengorbankan kesenangan duniawiku untuk mendapat kesenangan sorgawi?  

 
 

PETUNJUK MENGENAI TEKNIK BERCERITA 

1. Bacalah dan perhatikan dengan baik grafik untuk masing-masing kelas. Perhatikan puncak grafiknya 
dan telusuri di ayat manakah puncak itu terletak (yaitu ayat pada pokok cerita), dan gunakan waktu 
dengan baik untuk menyampaikan isi cerita sesuai dengan alokasi yang disiapkan dalam grafik.  

2. Cerita dapat diawali dengan pendahuluan. Pendahuluan adalah pintu untuk masuk cerita. Hindarkan 
sebuah pendahuluan yang lama, dan jika pendahuluan berupa tanya jawab, hindarkanlah untuk 
menuntut anak harus menjawab. Terdapat contoh pendahuluan di bawah ini, jika anda berminat 
menggunakannya, pilihlah sesuai kelas masing-masing dan lakukanlah perbaikan seperlunya sesuai 
kondisi jemaat.  

- Tanyakan apakah yang paling berharga bagi mereka saat ini? Apa yang mereka lakukan untuk 
mendapatkan atau mempertahankan hal yang paling berharga tersebut? 

- Perlihatkan beberapa gambar yang mewakili sesuatu yang bernilai. Minta mereka memiilih mana 
menurut mereka yang paling bernilai (mungkin saja ada yang berbeda pendapat). Minta mereka 
mengemukakan alasannya memilih hal tersebut. 

3. Setelah pendahuluan guru langsung masuk bercerita, adegan demi adegan. Pada adegan I 
ceritakanlah tentang Yesus yang mengajar murid-muridNya bahwa Kerajaan Sorga itu adalah hal 
yang terutama dalam hidup ini.  

4. Pada adegan II, ceritakan tentang Yesus yang menceritakan sebuah perumpamaan tentang harta 
terpendam. Pada adegan ini terdapat puncak cerita D, ceritakanlah secara tertenun penerapan 
kelas besar tentang kegembiraan yang luar biasa jika kita dapat masuk dalam Kerajan Sorga dan 
setiap orang bersedia melakukan apapun untuk memperoleh kegembiraan itu. 

5. Pada adegan III, ceritakanlah tentang seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Seorang 
pedagang tentu berusaha mencari keuntungan. Tetapi ketika ia menemukan mutiara yang paling 
indah, semua modal bahkan keuntungan yang telah diperoleh selama ini dijualnya. Pada adegan ini 
terdapat puncak cerita E, ceritakanlah secara tertenun penerapan kelas remaja bahwa hal yang 
paling utama dan penting dalam hidup adalah mencari Kerajaan Sorga. 

6. Bacalah Alkitab Matius 13:44-46. Berdirilah dan baca secara bersama-sama dengan tenang.   
 

 


