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CERITA 48 

 
ORANG BIJAK DAN ORANG BODOH 

 
 

BAHAN ALKITAB 

Bahan Alkitab untuk Guru  : Matius 7:24-29 (bnd. Lukas 6:47-49) 
Bacaan Alkitab di Kelas  : Matius 7:24-29 (Kelas Besar) Matius 7:24-29 (Kelas Remaja) 
Mazmur    : Mazmur 119:65-72 (Kelas Besar) Mazmur 119:65-72 (Kelas Remaja) 
Berita Anugerah   : Ibrani 10:26 (Kelas Besar) Ibrani 10:26 (Kelas Remaja) 
Petunjuk Hidup Baru (PHB) : Mazmur 119:66 (Kelas Besar) Mazmur 119:66 (Kelas Remaja) 
Nas Persembahan  : 1 Tawarikh 29:17 (Kelas Besar) 1 Tawarikh 29:17 (Kelas Remaja) 
 
 
 

ANALISA PERBUATAN 

PERBUATAN ALLAH AYAT PERBUATAN MANUSIA AYAT +/- 

Yesus mengajar orang banyak. Mat. 5:1    

Yesus berkata: 
- Orang bijaksana adalah orang yang mendengar 

firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan 
sehari-hari. Ia sama dengan orang yang mendirikan 
rumah di atas batu, walau hujan dan angin melanda, 
rumah itu tetap kokoh.  

- Orang bodoh adalah orang yang mendengar firman 
Tuhan tapi tidak melakukannya dalam kehidupan 
sehari-hari. Orang bodoh sama dengan orang yang 
mendirikan rumah di atas pasir. Ketika hujan dan 
banjir datang, rumahnya rubuh dan mengalami 
kerusakan hebat.  

24-27    

  Orang banyak takjub 
dengan pengajaran Yesus  

28-
29 

+ 

 
 
 

ANALISA ADEGAN 

ADEGAN TEMA AYAT PENERAPAN 

I Yesus mengajar orang banyak Mat 5:1  
II Orang bijaksana dan orang bodoh  24-27 D, E 
III Pendengar yang bijaksana 28-29  

 
 

POKOK, TUJUAN DAN PENERAPAN CERITA 

POKOK CERITA KELAS BESAR  POKOK CERITA KELAS REMAJA 

Orang Bijaksana (Ay. 24) 
(Bnd. PGT Bab II. 7) 

 
 

Orang Bijaksana (Ay. 24) 
(Bnd. PGT Bab II.7) 



 

 Sekolah Minggu CeriA 3 – Kelas Besar dan Kelas Remaja 253 Berdasarkan Kurikulum CeriA, Tahun II – PP SMGT 

 
  

  

TUJUAN CERITA KELAS BESAR  TUJUAN CERITA KELAS REMAJA 

1. Anak dapat menceritakan kembali pengajaran 
Yesus tentang orang bijaksana dan orang 
bodoh; 

2. Anak mengerti bahwa hidup yang indah 
hanya bisa dirasakan dan dinikmati jika 
seluruh hidup didasarkan pada kesetiaan 
melakukan Firman Tuhan. 

3. Anak berketetapan untuk tekun belajar 
Firman Tuhan dan mempraktikkan firman 
dalam kehidupan sehari-hari. 

 1. Anak dapat menjelaskan makna pengajaran 
Yesus tentang orang bijaksana dan orang 
bodoh; 

2. Anak mengerti bahwa kebiasaan mengejar 
kenikmatan sesaat melanggar kehendak 
Tuhan.  

3. Anak berketetapan untuk teguh dan kokoh 
mempertahankan imannya.  

   

PENERAPAN KELAS BESAR  PENERAPAN KELAS REMAJA 

Orang bijaksana adalah orang yang setia kepada 
Tuhan. Ia juga teguh memegang teguh imannya 
kepada Kristus sebagai Tuhan dan 
Juruselamatnya. Ia  rajin membaca Alkitab secara 
teratur dan belajar apa yang Tuhan kehendaki 
dalam hidupnya. Ia mempraktikkan firman Tuhan 
dalam kehidupan sehari-hari.   
Ia menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak 
sesuai dengan kehendak Tuhan.  

 Orang bijaksana adalah orang yang setia kepada 
Tuhan. Ia juga teguh memegang teguh imannya 
kepada Kristus sebagai Tuhan dan 
Juruselamatnya. Ia  rajin membaca Alkitab secara 
teratur dan belajar apa yang Tuhan kehendaki 
dalam hidupnya. Ia mempraktikkan firman Tuhan 
dalam kehidupan sehari-hari.   
Ia menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak 
sesuai dengan kehendak Tuhan, seperti: 
narkoba, seks bebas.  

 
 

ANALISA GRAFIK 

GRAFIK KELAS BESAR (ASUMSI CERITA 6 MENIT)  Grafik Kelas Remaja (Asumsi Cerita 7 menit) 

 
 

D    E 
 

 

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

Mat. 5:1 Ay 24-27 Ay 28-29  Mat. 5:1 Ay 24-27 Ay 28-29 

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

 
 

SELUK BELUK GAMBAR 

GAMBAR SELUK BELUK GAMBAR 

Gambar  1 Yesus mengajar orang banyak di atas bukit. 

Gambar 2 Orang bijkasana membangun rumah dengan menggali pondasi yang dalam dan 
menggunakan batu sebagai pondasi yang kuat. Hujan datang, angin bertiup kencang, dan 
banjir melanda, tetapi rumah tetap kokoh. 

Gambar 3 Orang bodoh juga membangun rumah.  Ia tidak menggali tanah tetapi hanya meletakknya 
di atas pasir. Ketika hujan datang, angin bertiup kencang, dan banjir melanda, sehingga 
rumah itu rubuh dan mengalami kerusakan yang sangat hebat. 

Gambar 4 Orang bijaksana adalah orang yang setia belajar firman Tuhan dan setia melakukannya.   
Orang bijaksana adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan dalam 
kehidupannya. Ia menjauhi godaan dan mempertahankan imannya. 

 Orang banyak takjub mendengar pengajaran Yesus. 
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LAGU PENDUKUNG 

Kidung Sekolah Minggu 230 Ada Orang Bijaksana 
Kidung Sekolah Minggu 267 Anak yang Bijak 
Kidung Sekolah Minggu 286 Kurenungkan Firman Tuhan 
Kidung Sekolah Minggu 401 Katakan tidak Memakai Narkoba 

 
 

AYAT HAFALAN 

AYAT HAFALAN KELAS BESAR  AYAT HAFALAN KELAS REMAJA 

Matius 7:26  Matius 7:24 

Tetapi setiap orang yang mendengar 
perkataan-Ku ini dan tidak melakukannya, ia 

sama dengan orang yang bodoh, yang 
mendirikan rumahnya di atas pasir. 

 Setiap orang yang mendengar perkataan-Ku ini 
dan melakukannya, ia sama dengan orang yang 

bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. 

 
 

AKTIVITAS 

I. RUMAH ORANG BIJAK 
A. Siapkan perlengkapan:  Spidol berwarna, Kertas Flipchart/Manila 4 lembar, Lakban  
B. Berikan penjelasan cara bermain sebelum dimulai. 
C. Cara bermain : 

1) Tempatkan/lakban dan keempat kertas di dinding. 
2) Anak akan dibagi secara acak menjadi 4 kelompok  
3) Diberikan waktu 2 menit untuk mendiskusikan bentuk dan nama rumah bijak yang akan 

mereka buat setelah itu mereka berbaris sesuai kelompoknya dan berhitung mulai dari depan. 
4) Secara berurut berdasarkan aba-aba guru, anak maju kedepan untuk menggambar secara 

estafet, yaitu ketika guru berseru mulai, no 1, maka anak dengan  nomor 1 akan maju ke depan 
kertas kelompoknya memulai dan menggambar, ketika guru berseru 2 maka nomor 1 berhenti 
dan nomor 2 melanjutkan gambar, begitu seterusnya…. 

5) Guru hanya memberikan waktu 5 detik setiap anak untuk menggambar, dapat diulang lagi dari 
depan. 

6) Kelompok harus memanfaatkan waktu yang ada untuk sekreatif mungkin membuat rumah 
bijaksana berdasarkan cerita. 

7) Pada waktu yang ditentukan guru, semua permainan selesai. Peserta terakhir yang disebut 
oleh guru, bertanggung jawab mempresentasikan  rumah bijak mereka. 

8) Guru menyimpulkan permainan berdasarkan penerapan dalam cerita. 
 

II. RUMAH ORANG BODOH  

Jika waktu cukup, lanjutkan permainan yang sama tetapi tema berubah yaitu orang bodoh membuat 
rumahnya. 
 
 

PETUNJUK MENGENAI PERSIAPAN 

1. Untuk persiapan GSM, adalah sangat  penting  memperhatikan dan membaca  dengan seksama Tabel 
Persiapan. Ikutilah setiap tahapan dengan setia. 

2. Renungkanlah hal-hal ini (silahkan ditambahkan sesuai inspirasi yang anda dapatkan): 
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a. Apakah saya sudah tekun belajar  Firman Tuhan? 
b. Apakah saya setia memberlakukan Firman Tuhan dalam hidupku sehari-hari? 
c. Apakah saya sudah berlaku bijak menggunakan dasar yang benar  yaitu Firman Tuhan dalam 

menjalani kehidupan saya? 
 
 

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 
keadaan di jemaat.  

 (1)  Tanyakan kepada mereka, apa sajakah yang harus diperhatikan oleh seorang tukang yang hendak 
membangun rumahnya, supaya rumah itu bisa berdiri kokoh. 

(2)  Perlihatkan gambar sebuah rumah yang roboh, tanyakan kepada mereka apa yang dapat 
membuat sebuah rumah bisa roboh? 

3. Setelah pendahuluan guru langsung masuk bercerita, adegan demi adegan. Pada adegan I 
ceritakanlah tentang Yesus yang mengajar orang banyak. Yesus mengajar mereka dengan penuh 
kuasa dan mereka yang mendengar ceritaNya sangat bersemangat.  

4. Pada adegan II ceritakan tentang Yesus yang menceritakan sebuah perumpamaan orang bijaksana 
dan orang bodoh masing-masing membangun rumahnya untuk menunjuk kepada bagaimana respon 
setiap orang ketika mendengarkan firman Tuhan.  Pada adegan ini terdapat puncak cerita D dan E, 
ceritakanlah secara tertenun penerapan sesuai kelas masing-masing pada adegan ini. 

5. Pada adegan III ceritakanlah tentang respon para pendengar cerita Tuhan Yesus (ay 28-29).  
6. Pembacaan Alkitab adalah Matius 7:24-29. Bacalah sambil berdiri dengan metode yang berbeda dari 

minggu lalu. Perdalamlah pesan cerita ini dengan melakukan aktifitas yang tersedia. 
 

 


