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CERITA 51 

IMAN SEORANG PERWIRA ROMAWI 
 
 

BAHAN ALKITAB 

Bahan Alkitab untuk Guru  : Lukas 7:1-10 (Bnd. Matius 8:5-13; Yoh. 4:46-53)  
Bacaan Alkitab di Kelas  : Lukas 7:1-10 (Kelas Besar) Lukas 7:1-10 (Kelas Remaja)  
Mazmur    : Mazmur 1:1-5 (Kelas Besar) Mazmur 125:1-5 (Kelas Remaja) 
Berita Anugerah   : Roma 3:24 (Kelas Besar) Ibrani 10:26 (Kelas Remaja)  
Petunjuk Hidup Baru (PHB) : Matius 17:20 (Kelas Besar) Mazmur 125:1 (Kelas Remaja)  
Nas Persembahan  : Mazmur 28:7 (Kelas Besar) 1 Tawarikh 29:17 (Kelas Remaja) 
 
 
 

ANALISA PERBUATAN 

PERBUATAN ALLAH AYAT PERBUATAN MANUSIA AYAT +/- 

Yesus masuk ke Kapernaum. 1    

  Ket: Seorang perwira romawi mempunyai hamba yang 
sedang sakit keras dan hampir mati.  
Perwira ini sangat menghargai hambanya itu. 

2  
 
+ 

  Perwira mendengar kedatangan Yesus. 
Perwira romawi itu percaya kepada Yesus, ia 
mengutus beberapa orang tua-tua Yahudi kepada 
Yesus untuk memohon kesembuhan bagi hambanya. 

3 + 
 
+ 

  Tua-tua Yahudi itu datang kepada Yesus memohon 
kesembuhan bagi hamba perwira Romawi itu. 

4 + 

  Mereka menjelaskan bahwa perwira Romawi itu 
mengasihi bangsa Yahudi dan terlibat dalam 
pembangunan Bait Allah. 

5 + 

Yesus  pergi bersama dengan mereka ke 
rumah perwira itu. 

6    

  Perwira itu  sampai merasa tidak layak untuk 
menerima Yesus,  sehingga Ia mengutus sahabatnya 
untuk berbicara dengan Yesus. 

6 + 

  Perwira itu yakin bahwa Yesus sangat berkuasa, 
sehingga cukup dengan mengucapkan sepatah kata 
saja, hambanya pasti sembuh. 

7 + 

  Perwira itu menyakini bahwa sedangkan dirinya yang 
hanya manusia biasa bisa memerintahkan apa saja 
kepada anak buahnya, apalagi Yesus yang bukan 
manusia biasa. Yesus adalah Tuhan sehingga bisa 
memerintahkan apa saja kepada siapa saja, termasuk 
kepada penyakit hambanya. 

8 + 

Yesus heran dan memuji iman perwira 
romawi itu.  

9    

Hamba perwira itu telah sehat kembali. 10    
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ANALISA ADEGAN 

ADEGAN TEMA AYAT PENERAPAN 

I Yesus masuk ke Kapernaum 1  
II Hamba Perwira Romawi sakit 2-8 D 
III Yesus memuji Iman Perwira Romawi  9-10 E 

 
 
 

POKOK, TUJUAN DAN PENERAPAN CERITA 

POKOK CERITA KELAS BESAR  POKOK CERITA KELAS REMAJA 

"Katakan saja sepatah kata …” (Ay. 7b) 
(Bnd. PGT Bab IV.3) 

 “Iman sebesar ini tidak pernah Aku jumpai …" 
(Ay. 9) 

(Bnd. PGT Bab V.6) 

   

TUJUAN CERITA KELAS BESAR  TUJUAN CERITA KELAS REMAJA 

1. Anak memiliki sikap iman yang teguh kepada 
Tuhan Yesus. 

 1. Anak memiliki sikap percaya secara total pada 
kehendak dan kekuasaan Tuhan. 

   

PENERAPAN KELAS BESAR  PENERAPAN KELAS REMAJA 

Orang yang beriman kepada Tuhan akan 
senantiasa datang kepada-Nya dalam sikap 
rendah hati dan memiliki keyakinan bahwa Tuhan 
Yesus selalu menolong dalam menghadapi 
segala persoalan hidup. Hanya dengan perkataan 
bahwa hal itu akan terjadi! Maka terjadilah 
demikian. Itulah yang disebut beriman! 
Tunjukkanlah sikap iman yang teguh kepada 
Tuhan dan lihatlah bukti kuasa-Nya. 

 Setiap orang yang beriman tidak akan pernah 
meragukan kuasa Tuhan Yesus. Orang beriman 
secara total memiliki keyakinan akan kuasa dan 
kehendak Tuhan. Senantiasa percaya dan 
meyakini bahwa Tuhan sendiri menyatakan 
kuasa dan kehendak-Nya. Iman yang besar 
dalam pandangan Yesus seperti yang 
ditunjukkan oleh perwira itu. Yesus heran atas 
iman itu. Kuasa Tuhan Yesus nyata melalui sikap 
percaya yang sungguh kepada-Nya. 

 
 

ANALISA GRAFIK 

GRAFIK KELAS BESAR (ASUMSI CERITA 6 MENIT)  Grafik Kelas Remaja (Asumsi Cerita 8 menit) 

 
 

D                 
 

            E 

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

Ay 1 Ay 2-8 Ay 9-10  Ay 1 Ay 2-8 Ay 9-10 

menit 1   menit 3   menit 2    menit 1   menit 4   menit 3 

 
 

SELUK BELUK GAMBAR 

GAMBAR SELUK BELUK GAMBAR 

Gambar 1 Yesus masuk ke kota Kapernaum. Sebuah kota yang indah di Galilea. Beberapa kali Yesus 
datang ke sini untuk melayani. Di sini ada sebuah Bait Allah atau gereja yang indah. Itu 
dibangun oleh salah seorang perwira Romawi yang beriman kepada Tuhan. Ia agak 
berbeda dengan prajurit Romawi yang lain yang tidak percaya Tuhan. 
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Gambar 2 Inilah perwira Romawi yang memiliki pangkat yang tinggi. Ia diberi pangkat yang tinggi 
karena bekerja dengan baik dan berhasil dalam tugas-tugas yang dipercayakan 
kepadanya. Ia tidak sombong. Lihat, ia mau berteman dengan orang-orang Yahudi. 
Beberapa tua-tua Yahudi bahkan menjadi sahabatnya. 
Ia memiliki sejumlah hamba, yaitu para pelayan di rumahnya. Salah satunya sedang sakit 
keras dan hampir mati. Perwira Romawi ini memiliki hati yang lembut, dan sangat 
menghormati para pelayannya. Ia berusaha memberikan pengobatan yang terbaik. 

Gambar 3 Saat mendengar Yesus ada di Kapernaum, ia minta tolong kepada tua-tua Yahudi yang 
menjadi sahabatnya untuk memohon kesembuhan kepada Yesus. Para tua-tua Yahudi itu 
meyakinkan Yesus bahwa walaupun perwira itu bukan orang Israel, tetapi ia sangat 
mengasihi orang Israel dan membantu pembangunan rumah Tuhan di Kapernaum. 

Gambar 4 Yesus mau menyembuhkan hamba perwira itu. Dengan segera Yesus dan murid-muridNya 
berjalan menuju ke rumah perwira itu. 
Rumah perwira itu sangat bagus. Tapi ia merasa sebagai orang berdosa tidak layak 
menerima Yesus di rumahnya. Maka disuruhlah sahabat-sahabatnya untuk menemui Yesus 
agar tidak perlu repot-repot datang ke rumahnya. Ia sangat percaya bahwa Yesus sangat 
berkuasa sehingga hanya dengan mengucapkan satu kata saja di tengah jalan pasti 
hambanya itu bisa sembuh. Yesuspun mengatakan pulanglah dan hamba itu akan sembuh. 

Gambar 5 Yesus tidak melanjutkan perjalanan ke rumah perwira itu. Ia kembali. Ia sangat heran 
bahwa ada juga orang Romawi yang memiliki iman kepada Tuhan. 
Kepada orang-orang yang ada di situ ia mengatakan bahwa perwira itu memiliki iman yang 
sangat besar. Belum pernah Ia melihat orang Yahudi yang memiliki iman sebesar itu. 

Gambar 6  Setelah para utusan itu sampai di rumah, hamba yang sakit itu sudah sembuh, tepat 
seperti kata-kata Yesus. Ia pun bekerja lagi dan melayani di rumah perwira romawi itu. 

 

 

LAGU PENDUKUNG 

Kidung Sekolah Minggu 248 Indah Mengandalkan Yesus 
Kidung Sekolah Minggu 216 Sungguh Kupercaya 

 
 

AYAT HAFALAN 

AYAT HAFALAN KELAS BESAR  AYAT HAFALAN KELAS REMAJA 

Mazmur 37 : 5  Mazmur 125:1 

 
Serahkanlah hidupmu kepada TUHAN dan 

percayalah kepada-Nya, dan Ia akan bertindak. 

 Orang-orang yang percaya kepada TUHAN adalah 
seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap 

untuk selama-lamanya. 

 
 

AKTIVITAS 

AKTIFITAS KELAS BESAR  AKTIFITAS KELAS REMAJA 

Contoh Sikap Rendah Hati di Hadapan Tuhan  Contoh Sikap Percaya Total pada Kehendak dan 
Kuasa Tuhan 

1. Bagi anak-anak dalam Kelompok Kecil. 
Bagikan sejumlah potongan kertas warna 
warni kepada tiap kelompok; 

2. Ajaklah mereka untuk mendiskusikan 

 1. Bentuklah dalam beberapa kelompok, bisa 3-5 
sesuai jumlah anak dalam kelas 

2. Tiap kelompok memiliki peran masing-masing. 
3. Satu orang anak membelakang & menjatuhkan 
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contoh-contoh sikap rendah hati di hadapan 
Tuhan; 

3. Minta mereka untuk menuliskan contoh-
contoh tersebut pada kertas yang dibagikan; 

4. Tempelkan pada karton manila dan pajang 
sebagai mading di kelas. 

diri secara bebas dan empat orang anak 
menadah/menopang dengan menggunakan 
tangan saling berpegangan erat dan kuat. 

4. Dibutuhkan kerjasama yang baik agar teman 
tidak cidera. 

 

 

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. Bacalah Matius 8:5-13; Yohanes 4:46-53 untuk membandingkan dan melengkapi pemahaman Anda 
tentang cerita ini.   

3. 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 sering merasa diri lebih baik dari orang lain? Lebih suci dari orang lain? Masih sering 

mengkafirkan orang lain yang beda keyakinan dengan saya? 
b. Sudahkah saya memiliki sikap rendah hati dan keyakinan yang teguh kepada Tuhan? Terlihatkah itu 

dalam sikapku pada saat berdoa, beribadah, dll? 
c. Sudahkah hidupku percaya dan menyerah secara total pada kehendak dan kekuasaan Tuhan? 

 
 

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. Mulailah bercerita dengan pendahuluan, misalnya : 
- Imajinasikan …Suasana jika terdapat salah seorang anggota keluarga sakit keras. Apakah upaya yang 

dilakukan oleh anggota keluarga lainnya demi kesembuhan si sakit ? 
3. Setelah pendahuluan, langsung menceritakan adegan I, yakni kedatangan Yesus di Kapernaum. Imajinasikan 

suasana saat itu, tentu akan banyak orang yang ingin bertemu dengannya karena pastilah telah terdengar 
tentang Dia (Lih. Luk. 6:17-19). 

4. Ceritakan adegan II, dimana kedatangan Yesus itu didengar oleh seorang Perwira Romawi. Perwira itu memiliki 
seorang hamba sedang sakit dan hampir mati. Dia meminta tolong kepada tua-tua Yahudi untuk menemui 
Yesus, agar datang dan menyembuhkan hambanya itu. Pada adegan ini terdapat puncak D, ceritakanlah secara 
tertenun penerapan untuk Kelas Besar yaitu kerendahaan hati dan keyakinan dari Periwira Romawi itu. Dia 
merasa tidak layak untuk menerima Yesus di rumahnya, sehingga menyuruh sahabat-sahabatnya untuk 
menemui Yesus, itu wujud kerendahan hatinya. Lalu dalam keyakinannya, Yesus cukup mengatakan "sepatah 
kata saja, maka hamba itu akan sembuh”. 

5. Ceritakan adegan III, dimana Yesus heran akan Perwira Romawi itu. Pada adegan ini terdapat puncak E, 
ceritakanlah secara tertenun penerapan untuk Kelas Remaja. Yesus memuji iman perwira dengan mengatakan 
“Iman sebesar ini tidak pernah Aku jumpai”. Berdasarkan iman Perwira Romawi itu, maka hambanya pun 
beroleh kesembuhan dari Tuhan Yesus. 

6. Akhiri cerita, dengan memberi penekanan bahwa seharusnya kita terus dalam sikap rendah hati dan penuh 
keyakinan di hadapan Tuhan, sekalipun dalam keadaan hidup sesulit apapun itu. Tuhan senantiasa menyatakan 
kuasa dan kehendak-Nya dalam segala perkara kehidupan kita, tetapi untuk menikmatinya kita harus 
menyatakan iman dan percaya kepada-Nya. 

7. Bacalah Lukas 7:1-10, secara Naratif; Ada yang bertindak sebagai Narator (1 Orang); Yesus (1 Orang – Laki-laki); 
Perwira Romawi (1 Orang – Laki-laki); Tua-tua Yahudi (Beberapa Orang); dan Sahabat-sahabat Perwira 
(Beberapa Orang). Silahkan menggunakan metode variatif lainnya, yang memungkinkan! 


