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CERITA 52 

SEORANG PENABUR 
 
 

BAHAN ALKITAB 

Bahan Alkitab untuk Guru  : Matius 13:1-23 (bnd. Mark. 4:1-20; Luk. 8:4-15) 
Bacaan Alkitab di Kelas  : Matius 13:3-23 (Kelas Besar) Matius 13:16-23 (Kelas Remaja) 
Mazmur    : Mazmur 126:1-6 (Kelas Besar) Mazmur 119:2-4 (Kelas Remaja) 
Berita Anugerah   : Mazmur 126:3 (Kelas Besar) Ibrani 10:26 (Kelas Remaja) 
Petunjuk Hidup Baru (PHB) : 2 Korintus 9:10 (Kelas Besar) Matius 13:16 (Kelas Remaja) 
Nas Persembahan  : 1 Timotius 1:12 (Kelas Besar) 2 Korintus 8:12 (Kelas Remaja) 
 
 

ANALISA PERBUATAN 

PERBUATAN ALLAH AYAT PERBUATAN MANUSIA AYAT +/- 

Yesus keluar dari rumah dan duduk di 
tepi danau. 

1  
  

  Banyak orang yang datang dan mengerumuni Yesus. 2a + 

Yesus naik ke perahu dan duduk di situ. 2b Orang banyak itu berdiri di pantai. 2b + 

Yesus mengajar mereka dengan 
perumpamaan tentang seorang penabur. 

3 Ada seorang penabur yang keluar untuk menaburkan 
benih. 

3 + 

  Pada waktu menabur, sebagian benih jatuh di pinggir 
jalan, lalu datang burung memakannya sampai habis. 

4 - 

  Sebagian jatuh di tanah yang berbatu, tidak bayak 
tanahnya, cepat tumbuh tetapi kurang berakar 
sehingga langsung layu terkena sinar matahari. 

5-6 - 

  Sebagian lagi jatuh di tengah semak berduri, lalu 
makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai 
mati. 

7 - 

  Sebagian lagi jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, 
ada yang seratus kali lipat, ada yang enam puluh kali 
lipat, ada yang tiga puluh kali lipat. 

8 + 

Yesus menegaskan bahwa siapa 
bertelinga seharusnya bisa mendengar 
Firman Tuhan. 

9    

  Murid-murid-Nya bertanya apa arti perumpamaan itu? 10 + 

Yesus menegaskan bahwa anak-anak 
Tuhan mendapat hak istimewa untuk 
mengerti Firman Tuhan. 

11-17    

Yesus menerangkan arti perumpamaan. 18    

  Benih yang ditaburkan di pinggir jalan adalah setiap 
orang yang mendengar firman Tuhan, tetapi dirampas 
kembali oleh Iblis. 

19 - 

 

 

Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu 
ialah orang yang mendengar firman Tuhan dan 
menerimanya dengan gembira tetapi tidak berakar. 
Jika penindasan atau penganiayaan karena firman itu, 
orang itupun segera meninggalkan Tuhan (murtad). 

20-
21 

- 
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PERBUATAN ALLAH AYAT PERBUATAN MANUSIA AYAT +/- 

 
 

 

Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang 
yang mendengar firman Tuhan tapi tidak berbuah 
karena dipenuhi kekuatiran akan kekayaan dan harta 
duniawi. 

22 - 

 

 

Benih yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang 
yang mendengar firman Tuhan, mengerti dan 
melakukan hingga berbuah, ada yang seratus kali lipat, 
ada yang enam puluh kali lipat, ada yang tiga puluh 
kali lipat. 

23 + 

 
 

ANALISA ADEGAN 

ADEGAN TEMA AYAT PENERAPAN 

I Yesus mengajar orang banyak 1-3  
II Perumpamaan seorang penabur 3-17 D 
III Arti perumpamaan 18-23 E 

 
 

POKOK CERITA, TUJUAN CERITA DAN PENERAPAN 

POKOK CERITA KELAS BESAR  POKOK CERITA KELAS REMAJA 

Keistimewaan Anak-anak Tuhan (Ay. 11) 
(Bnd, PGT Bab II.1) 

 
Hatiku, Tanah yang Baik (Ay. 23) 

(PGT. Bab V.3,6) 

   

TUJUAN CERITA KELAS BESAR  TUJUAN CERITA KELAS REMAJA 

1. Anak menyadari dan menghargai 
keistimewaan sebagai murid-murid Yesus. 

 1. Anak menyediakan hatinya sebagai tanah 
yang baik untuk ditaburi benih firman Tuhan; 

2. Anak berusaha menjadikan dirinya sebagai 
penabur benih firman Tuhan 

   

PENERAPAN KELAS BESAR  PENERAPAN KELAS REMAJA 

Anak-anak Tuhan mendapat keistimewaan untuk 
mengerti Firman Tuhan. Istimewa, karena 
mereka yang rajin membaca dan merenungkan 
Firman Tuhan akan diberi karunia oleh Roh 
Kudus untuk mengerti Firman Tuhan tersebut. 
Lebih dari itu, Roh Kudus akan memberi 
kemampuan untuk mengerti dan melakukan 
dalam hidup sehar-hari; Saat ibadah (kebaktian) 
dan mendengar Firman Tuhan, tidak akan pernah 
merasa bosan; Saat dinasehati berdasarkan 
Firman Tuhan oleh siapapun (Guru SM/Sekolah, 
Mama/Papa, Oma/Opa, Kakak) selalu setia 
mendengar dan tidak mengeraskan hati. Sebagai 
murid-murid yang dikarunia keistimewaan, harus 
senantiasa menghargai keistimewaan dalam 
hidupnya.  

 Sediakan hati sebagai tanah yang baik untuk 
mendengarkan firman Tuhan. Oleh kuasa Roh 
Kudus firman itu dapat dimengerti sehingga 
dapat dilakukan. Mengerti dan melakukan firman 
Tuhan memberikan buah-buah yang lebat bagi 
hidup ini. Iman semakin diteguhkan supaya 
orang lain juga menghasilkan buah maka kita 
menjadikan diri kita menjadi penabur benih yaitu 
firman Tuhan.  
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ANALISA GRAFIK 

GRAFIK KELAS BESAR (ASUMSI CERITA 7 MENIT)  Grafik Kelas Remaja (Asumsi Cerita 9 menit) 

 
 

D                    E 
 

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

Ay 1-3 Ay 3-17 Ay 18-23  Ay 1-3 Ay 3-17 Ay 18-23 

2 mnt 3 menit 2 menit  2  mnt 3  menit 4 menit 

 
 

SELUK BELUK GAMBAR 

GAMBAR SELUK BELUK GAMBAR 

Gambar 1 
 

Pada gambar ini, Yesus sedang berada di atas perahu di tepi danau dan berkhotbah di 
depan banyak orang. Ada petani, penangkap ikan, pedagang dan pegawai, lak-laki dan 
perempuan, murid- murid yang setia tetapi ada juga pemimpin agama Yahudi yang jahat.  

Gambar 2 Benih jatuh di pinggir jalan,  kemudian datang burung-burung memakan habis benih itu. 

Gambar 3 Benih jatuh di tanah berbatu yg tidak banyak tanahnya. Benihnya segera tumbuh tapi  
ketika matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering. 

Gambar 4 Benih jatuh di tengah semak berduri, semaknya semakin besar, dan benih itu terhimpit 
hingga mati. 

Gambar 5 Benih yang jatuh di tanah yang baik, bertumbuh subur dan berbuah baik pula, ada 30 kali 
lipat, 60 kali lipat dan 100 kali lipat.   

 Murid-murid bertanya apa maksud perumpamaan itu. Yesus menjelaskan keistimewaan 
anak-anak Tuhan, yang diberikan kemampuan untuk mengerti Firman Tuhan. Siapa yang 
bertelinga hendaklah ia mendengar. 

Gambar 6 Benih yang ditabur itu adalah firman Tuhan dan setiap orang yang memberitakan Injil 
kepada sesamanya adalah seorang penabur. Sekarang Tuhan Yesus yang jadi Penabur. 
Benih yang ditaburkan itu baik, di mana saja jatuh akan tumbuh asal tanahnya subur. 

 Benih jatuh di pinggir jalan adalah orang yang mendengar firman Tuhan, tetapi dirampas 
kembali oleh Iblis. 

 Benih jatuh di tanah berbatu, itu artinya ada juga hati yang kelihatannya subur, tapi hanya 
di luarnya saja, di dalamnya keras dan tidak baik, karena orangnya belum bertobat. Orang 
itu mendengar karena ingin mengetahui dan senang mendengar firman Tuhan. Akan tetapi 
benih itu tidak dapat tumbuh lama dalam hatinya. Tanaman yang baru mulai tumbuh 
itupun menjadi layu. Kepercayaan yang baru timbul segera hilang.  

 Benih jatuh di tengah semak berduri, semaknya semakin besar, dan benih itu terhimpit 
hingga mati. Artinya: Ada juga hati yang penuh kekuatiran, keinginan duniawi, seperti 
ladang yang penuh semak belukar. Orang seperti itu mendengar Firman Tuhan, tetapi 
tidak direnungkan dan dihayati. Ia lebih banyak memikirkan diri sendiri. Benih firmannya 
dilumpuhkan oleh berbagai macam kekuatiran dan akhirnya mati.  

 Benih yang jatuh di tanah yang baik, bertumbuh subur dan berbuah baik.  
Artinya: Ada juga hati yang diumpamakan sebagai ladang yang baik dan subur. Mereka 
menangkap firman itu dan menghayatinya. Mereka tidak melupakan kata2 itu karena 
hatinya terbuka, dan sudah bertobat. Firman itu berbuah dalam hidupnya. 
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LAGU PENDUKUNG 

Kidung Muda Mudi 52 FirmanMu Tuhan Adalah Kebun.    
Kidung Ceria 137 Senang Ku Baca Alkitab 
Nyanyian Kidung Baru 116 Siapa Yang Berpegang 
 
 

AYAT HAFALAN 

AYAT HAFALAN KELAS BESAR  AYAT HAFALAN KELAS REMAJA 

Mazmur 33:4  Mazmur 119:2 

Sebab firman TUHAN itu benar, segala sesuatu 
dikerjakan-Nya dengan kesetiaan. 

 Berbahagialah orang-orang yang memegang 
peringatan-peringatan-Nya, yang mencari Dia 

dengan segenap hati, 

 
 

AKTIVITAS 

Mencintai Firman Tuhan  Menabur Benih di Tanah yang Baik 

Gerakan “Baca Alkitab” 
1. Bentuklah kelompok kecil yang berjumlah 5 – 

10 anak dan membentuk lingkaran 
2. Anak I pertama menyebut “Baca, Baca, 

Alkitab” sambil membuat gerakan 
berkesinambungan misalnya menepuk paha 
kanan, menepuk paha kiri, menepuk dada 
kanan, menepuk dada kiri, dst. (bebas 
menciptakan gerakan); kemudian diikuti Anak 
II, lalu diikuti Anak III … dst. (berlangsung 
secara kanon) 

 1. Siapkan wadah sederhana (bisa dari karton 
bekas atau plastik bekas) dan isi (tanah) 
sesuai konteks cerita (perumpamaan) 

2. Siapkan benih (tanaman apapun) 
3. Taburkan benih (libatkan anak-anak) 
4. Hasilnya … Kita lihat minggu depan!!! 
5. Jangan lupa pembimbing menyiram 

sepanjang minggu untuk benih yang di 
tanah yang baik/subur itu! 

 
 
 

PETUNJUK MENGENAI PERSIAPAN 

1. Perhatikan dengan baik Tabel Persiapan pada hal v. Kalau ingin berhasil, ikutilah setiap tahapan 
dengan setia. 

2. Bacalah Alkitab yaitu Markus 4:1-20; Lukas 8:4-15 untuk membandingkan dan memahami lebih baik tentang 
cerita ini. 

3. Sebagai guru, renungkanlah hal-hal ini sebelum menyampaikan cerita: 
a. Sudahkah saya rajin membaca Alkitab? 
b. Mampukah saya melakukan apa yang saya pernah baca di Alkitab? 
c. Mampukah saya melawan godaan iblis? Kesenangan dunia? Mampukah saya tetap setia dalam 

pencobaan atau himpitan hidup? 
 

PETUNJUK MENGENAI TEKNIK BERCERITA 

1. Sebelum bercerita, berikan pertanyaan kepada anak-anak:  
- Siapa yang punya Alkitab? Alkitab itu digunakan untuk apa? 

2. Mulailah cerita dengan membawa anak ke situasi di tepi danau, dimana Tuhan Yesus naik dan duduk 
di sebuah perahu. Sebuah tempat yang agak tinggi, sehingga orang banyak yang ada pada saat itu, 
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semuanya bisa melihat Tuhan Yesus. Siapa saja yang hadir pada waktu itu. Gambarkanlah sedemikian 
rupa sehingga anak-anak bisa merasakan bahwa mereka turut hadir untuk mendengar pengajaran 
Yesus. 

3. Pada adegan II perlihatkan kepada anak, juga dengan bantuan gambar, bagaimana si penabur akan 
pergi menabur benih, dan ada yang jatuh di pingir jalan, di tanah berbatu, di antara semak berduri 
dan yang terakhir di tanah yang subur. Pada adegan ini terdapat puncak D, sampaikan secara 
tertenun penerapan D, yaitu tentang keistimewaan anak-anak Tuhan mendengarkan firman Tuhan. 
Hal ini merupakan jawaban Tuhan Yesus kepada murid-muridNya ketika bertanya mengapa Tuhan 
Yesus menyinggung pendengarnya dalam bentuk perumpamaan seorang penabur. Letakkan 
pemahaman ini dengan benar, sehingga anak dapat menyadari bahwa mereka diberikan anugerah 
dari Tuhan sebagai anak-anak yang bertelinga, dapat mendengar dan dapat mengerti apa rahasia 
kerajaan sorga, yakni kesetiaan dan ketaatan kepada-Nya dengan menyiapkan ladang yang baik dan 
subur untuk ditanami benih yang baik. 

4. Pada adegan III ceritakan tentang arti dari perumpamaan seorang penabur yang disampaikan Tuhan 
Yesus. Puncak cerita E ada pada adegan III ini. Sampaikan penerapan kelas Remaja pada adegan ini, 
yaitu hati dan hidup kita bagaikan tanah yang subur, benih atau firman Tuhan yang ditaburkan dapat 
tumbuh subur, firman Tuhan dapat dipahami, dimengerti dengan baik sehingga kita dapat berbuah, 
kita dapat melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kita. 

5. Akhiri cerita dengan memotivasi anak-anak untuk memelihara hati dan hidup mereka dengan 
pertolongan Roh Kudus.  

6.  Baca Alkitab : Matius 13:3-23  untuk Kelas Besar dan  Matius 13:16-23  untuk Kelas Remaja. Beri 
Kesempatan kepada untuk membaca secara kreatif sesuai pengaturan guru. 

 


