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CERITA 55 

LALANG DI ANTARA GANDUM 
 
 

BAHAN ALKITAB 

Bahan Alkitab untuk Guru  : Matius 13:24-30; 36 - 43 
Bacaan Alkitab di Kelas  : Matius 13:36-43 (Kelas Besar) Matius 13:36-43 (Kelas Remaja) 
Mazmur    : Mazmur 13:2-6 (Kelas Besar) Mazmur 1:1-6 (Kelas Remaja) 
Berita Anugerah   : Mazmur 28:7 (Kelas Besar) Ibrani 10:26 (Kelas Remaja) 
Petunjuk Hidup Baru (PHB) : Matius 10:34 (Kelas Besar) Matius 13:43 (Kelas Remaja) 
Nas Persembahan  : Mazmur 4:6 (Kelas Besar) 2 Korintus 8:12 (Kelas Remaja) 
 
 
 

ANALISA PERBUATAN 

PERBUATAN ALLAH AYAT PERBUATAN MANUSIA AYAT +/- 

Yesus mengajar  24    

  Seorang yang menaburkan benih gandum 
yang baik di ladangnya. 

24 + 

  Tetapi ada orang yang menaburkan benih 
lalang pada waktu tidur, sehingga 
tumbuhlah gandum dan lalang bersama-
sama. 

25-
26 

- 

  Para hamba mengkonfirmasi tentang 
tanaman gandum. 

27 + 

  Tuannya menjawab bahwa itu perbuatan 
musuh  

28 + 

  Para hamba meminta izin untuk mencabut 
lalang 

28 + 

  Tuannya melarang untuk mencabut lalang 
karena ada kemungkinan gandum ikut 
tercabut. Tuan itu memerintahkan untuk 
mengumpulkan tersendiri lalang pada saat 
panen untuk dibakar.  

29-
30 

+ 

Yesus meninggalkan orang banyak 36a    

  Murid-murid menanyakan arti 
perumpamaan itu.  

36b + 

Yesus menjelaskan arti perumpamaan 
bahwa orang yang menabur adalah 
Yesus, ladang adalah dunia, benih yang 
baik adalah orang benar dan lalang 
adalah orang jahat, musuh yang 
menabur lalang adalah Iblis, waktu 
menuai adalah akhir zaman dan para 
penuai adalah malaikat.  
Pada akhir zaman Anak Manusia 

37-43  
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PERBUATAN ALLAH AYAT PERBUATAN MANUSIA AYAT +/- 

menyuruh malaikat-malaikat untuk 
mengumpulkan penyesat dan orang-
orang jahat untuk dimasukkan ke 
dalam neraka. Sementara orang benar 
akan masuk ke dalam surga.  

 

 

 
 
 

 

 
 

ANALISA ADEGAN 

ADEGAN TEMA AYAT PENERAPAN 

I Yesus mengajarkan perumpamaan lalang di antara gandum 24  

II Orang jahat hidup di antara orang benar 25-30, 36-40 E  

III Orang benar diberi upah dengan masuk surga, orang jahat 
dihukum dengan masuk neraka 

41-43 D 

 
 

POKOK CERITA, TUJUAN CERITA DAN PENERAPAN 

POKOK CERITA KELAS BESAR  POKOK CERITA KELAS REMAJA 

Aku Anak Kerajaan Sorga 
(Bnd. PGT Bab V.2,5) 

 Aku Wajib Hidup Benar 
(Bnd. PGT Bab V.2,5) 

   

TUJUAN CERITA KELAS BESAR  TUJUAN CERITA KELAS REMAJA 

1. Anak tahu bahwa sebagai warga Kerajaan 
Sorga harus tunduk kepada perintah Tuhan; 

2. Anak berkomitmen untuk hidup benar.  

 1. Anak merasa bangga dapat hidup benar dan 
jujur 

2. Anak siap menjadi pembela kebenaran dan 
kejujuran. 

   

PENERAPAN KELAS BESAR  PENERAPAN KELAS REMAJA 

Kita percaya kepada Yesus Kristus karena itu kita 
dinobatkan menjadi warga kerajaan-Nya yakni 
kerajaan sorga. Warga Kerajaan Sorga harus 
memperlihatkan perilaku dalam hidup sesuai 
dengan kehendak Allah.  

 Orang jahat masih ada di antara kita. Mereka 
menyesatkan  anak-anak Tuhan dalam berbagai 
bentuk untuk tidak taat pada Tuhan. Jangan pula 
cemburu kepada ‘keberhasilan’ orang jahat 
tetapi tetaplah bertahan pada hal-hal yang 
benar. Taatilah Tuhan dalam segala hal. Nyatakan 
kebenaran dan kejujuran maka engkau akan 
bercahaya seperti matahari. 

 
 

ANALISA GRAFIK 

GRAFIK KELAS BESAR (ASUMSI CERITA 8 MENIT)  Grafik Kelas Remaja (Asumsi Cerita 10 menit) 

 
 

         D   E 
 

 

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

Ay 24 Ay 25-30, 36-40 Ay 41-43  Ay 24 Ay 25-30, 36-40 Ay 41-43 

1 menit 3 menit 4 menit  2 menit 5 menit 3 menit 
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SELUK BELUK GAMBAR 

GAMBAR SELUK BELUK GAMBAR 

Gambar 1 Yesus sedang mengajar orang banyak. Ada seorang yang menabur benih gandum yang 
baik di ladangnya 

Gambar 2 Tetapi ada musuh yang jahat yang datang juga menabur benih lalang di tempat itu pada 
waktu malam, saat orang sedang tertidur. 

Gambar 3 Gandum tumbuh bersama-sama dengan lalang.  

Gambar 4 Pekerja memisahkan gandum dari lalang. Gandum dimasukkan ke lumbung tetapi lalang 
dimasukkan ke dalam api. Pada hari penghakiman, dimana orang baik dan orang jahat 
akan dipisahkan. Mereka akan dikumpulkan di tempat yang terpisah. 

Gambar 5 Orang baik akan tinggal selamanya bersama Tuhan di Surga yang indah. Mereka akan 
menikmati kehidupan yang aman, damai dan sejahtera. Sementara orang jahat 
dimasukkan selamanya bersama Iblis di neraka. 

 
 

LAGU PENDUKUNG 

Kidung Ceria 179  Ada Kota Yang Indah Cerah 
Kidung Sekolah Minggu 221 Jurus’lamat Datanglah 
 

AYAT HAFALAN 

AYAT HAFALAN KELAS BESAR  AYAT HAFALAN KELAS REMAJA 

Yohanes 14 : 2  Wahyu 21:27 

Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika 
tidak demikian, tentu Aku mengatakannya 
kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk 
menyediakan tempat bagimu. 

 Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang 
najis, atau orang yang melakukan kekejian atau 
dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis 
di dalam kitab kehidupan Anak Domba itu. 

 
 

AKTIVITAS 

Bagilah anak-anak dalam kelompok. Diskusikan kembali cerita tadi, lalu tuliskan bagaimana seharusnya 
perilaku yang menunjukkan pola kehidupan sebagai warga Kerajaan Allah yang baik dan perilaku yang 
tidak menunjukkan pola hidup sebagai warga kerajaan Allah yang baik. 
 

PERILAKU BAIK  PERILAKU YANG TIDAK BAIK 

1. Damai  1. Dendam 

2.   2. 

3.  3. 

4.  4. 

5.  5. 

6.  6. 

7.  7. 

8.  8. 

9.  9. 

10.  10. 
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PETUNJUK MENGENAI PERSIAPAN 

1. Sangat penting memperhatikan dan membaca dengan seksama Tabel Persiapan untuk 
mempersiapkan diri memyampaikan cerita Alkitab dengan baik dan benar. Ikutilah setiap tahapan 
dengan setia. 

2. Renungkanlah hal-hal ini (silahkan ditambahkan sesuai inspirasi yang anda dapatkan): 
a. Apakah saya sudah menyadari bahwa saya adalah warga kerajaan Allah? 

b. Apakah perilaku saya sudah menunjukkan pola hidup sebagai warga kerajaan Allah yang baik yang 
sungguh-sungguh taat kepada Raja yaitu Yesus Kristus? 

c. Apakah saya tidak cemburu terhadap kesuksesan orang-orang jahat?  
 
 

PETUNJUK MENGENAI TEKNIK BERCERITA 

1. Bacalah dan perhatikan dengan baik grafik yang berbeda 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.  
- Bagaimanakah suasana tempat tinggal yang mereka cita-citakan kelak? 
- Perlihatkan sebuah pot yang berisi tanaman bunga dikelilingi oleh rumput. Tanyakan, apakah yang 

terjadi dengan bunga tersebut? Dapatkah bunga tersebut tumbuh dengan baik atau tidak. 
Bagaimana supaya bunga tersebut tumbuh dengan baik? Apa pengaruhnya kepada bunga jika 
rumput yang sudah kuat mengakar dalam pot tersebut dicabut? 

3. Setelah pendahuluan guru langsung masuk bercerita, adegan demi adegan. Ceritakanlah adegan 
pertama tentang Tuhan Yesus sudah menyiapkan satu tempat indah dan damai bagi umatNya. Dan 
hal itu akan terjadi pada saat kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Ceritakan bahwa sekarang pun 
kita sudah menjadi warga kerajaan Allah. Artinya Raja yang memerintah kita adalah Yesus lewat 
firman-Nya. KekuasaanNya meliputi sorga dan bumi. Sebagai warga kerajaan sorga Yesus menuntut 
kita hidup benar berdasarkan firman-Nya.  

4. Adegan kedua, tunjukkan dalam cerita bahwa iblis mengganggu pekerjaan Tuhan sehingga ada 
orang benar dan orang jahat. Hal ini digambarkan sebagai lalang di antara gandum. 

5. Adegan ketiga, ceritakanlah bahwa pada akhirnya ketika Yesus datang kedua kalinya pasti akan 
menghakimi orang yang hidupnya benar dihadapanNya dan orang yang jahat. Orang yang hidupnya 
benar dihadapanNya akan diberi upah di sorga tetapi orang jahat dimasukkan ke dalam neraka.  

6. Tutup cerita dengan bertanya:  
- Adik-adik, lihatlah diri sendiri dan orang-orang yang hidup disekitar kalian. Dapatkah kalian 

mengenali siapa-siapa yang mewakili lalang dan gandum? Hiduplah benar dihadapan Allah supaya 
iman kalian bertumbuh semakin besar dan mengakar semakin kuat hingga Tuhan datang yang 
kedua kalinya. 

7. Pembacaan Alkitab adalah Matius 13:36-43. Bacalah sambil berdiri dengan metode yang berbeda dari 
minggu lalu. 
 

 


