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 CERITA 39  

ULAR TEMBAGA 
 

 

BAHAN ALKITAB 

Bahan Alkitab untuk Guru : Bilangan 21:1-9 
Bacaan Alkitab di Kelas  : Bilangan 21:1-9(Kelas Besar) Bilangan 21:1-9 (Kelas Remaja) 
Mazmur   : Mazmur 99:1-5 (Kelas Besar) Mazmur 99:1-9 (Kelas Remaja) 
Berita Anugerah  : 1 Korintus 1:4 (Kelas Besar) 1 Korintus 1:4 (Kelas Remaja) 
Petunjuk Hidup Baru (PHB) : Mazmur 99:5(Kelas Besar) Mazmur 99:5 (Kelas Remaja) 
Nas Persembahan  : 1 Korintus 1:4 (Kelas Besar) 1 Korintus 1:4 (Kelas Remaja) 
 
 
 

ANALISA PERBUATAN 

PERBUATAN ALLAH AYAT PERBUATAN MANUSIA AYAT +/- 

  Raja Arad orang Kanaan mendengar bahwa 
orang Israel datang, lalu berperang melawan 
orang Israel, dan mengangkut beberapa 
tahanan. 

1 - 

  Orang Israel bernazar kepada Tuhan, jika 
mereka menang melawan Arad, maka 
mereka akan menumpas semuanya sampai 
binasa. 

2 + 

Tuhan mendengarkan permintaan 
orang Israel, lalu menyerahkan orang 
Kanaan. 

3    

  Orang Israel melanjutkan perjalanan, tidak 
dapat lagi menahan diri, dan bersungut-
sungut melawan Musa dan Allah. 

4-5 - 

Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke 
antara 

Orang Israel lalu memagut mereka. 
Banyak orang Israel yang mati. 

6    

  Orang Israel datang menghadap Musa, 
mengaku berdosa karena melawan Allah. 
Merka meminta Musa berdoa kepada Tuhan, 
supaya ular tedung jauhkan dari mereka. 
Musa mendoakan bangsa itu. 

7 + 

Tuhan berfirman kepada musa untuk 
membuat ular tedung dan menaruh di 
sebuat tiang. Setiap orang yang 
dipagut ular , jika melihat ke atas tiang 
akan tetap hidup. 

8    
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PERBUATAN ALLAH AYAT PERBUATAN MANUSIA AYAT +/- 

  Musa membuat ular dari tembaga, 
menaruh pada tiang. Orang yang 
memandang kepada ular tembaga tetap 
hidup. 

9 + 

 
 

ANALISA ADEGAN 

ADEGAN TEMA AYAT PENERAPAN 

I Orang Israel berperang melawan orang Kanaan 1-3  

II Bangsa Israel mengeluh dan melawan Allah: Dipagut Ular 4-7 D 

III Bangsa Israel mengaku Dosa: Tuhan menyelamatkan 8-9 E 
 

 
 

POKOK, TUJUAN DAN PENERAPAN CERITA 

POKOK CERITA KELAS BESAR  POKOK CERITA KELAS REMAJA 

Kematian Akibat dari Ketidakpercayaan 
KepadaNya. (Ayat 6) 

(Bnd. PGT Bab IV.5) 
 

Hanya Memandang Kepada Allah. (ayat 8,9) 
(Bnd. PGT Bab IV.5)

 

   

TUJUAN CERITA KELAS BESAR  TUJUAN CERITA KELAS REMAJA 

1. Anak mengetahui bahwa dosa akibat 
ketidaktaatan dan ketidakpercayaan kepada 
Tuhan adalah kematian. 

2. Anak semakin mengenal Tuhan menjauhkan 
diri dari perbuatan dosa dan mengangkat 
pujian dan syukur kepadaNya. 

  1. Anak memahami bahwa jalan keluar dari dosa 
hanya satu yaitu bertobat. 

2. Anak memahami Yesus telah ditinggikan di 
kayu salib supaya setiap orang yang percaya 
kepada-Nya medapat keselamatan. 

3. Anak percaya kepada Yesus Kristus bahwa 
hanya Dialah satu-satunya jalan keselamatan. 

   

PENERAPAN CERITA KELAS BESAR  PENERAPAN CERITA KELAS REMAJA 

Israel baru saja mengalami berkat dari bergantung 
penuh kepada Tuhan. Tuhan memberikan mereka 
kemenangan dari Arad. Tetapi perjalanan panjang 
yang meletihkan kembali membangkitkan keluh-
kesah mereka. mereka mulai lagi memprotes 
Musa. Terang-terangan mereka menyesali 
kebebasan dari Mesir serta menggerutu tentang 
kekurangan makanan dan air. Mereka juga 
mengeluarkan ucapan yang lebih jahat daripada 
ucapan orang tua mereka. Mereka tidak 
menghargai pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. 
Konsekuensi bagi semua orang yang menentang 
kehendak Allah adalah hukuman. Kini ular berbisa 
dikirim Tuhan untuk menghukum mereka. 
Penumpasan sampai binasa melambangkan murka 
Tuhan atas bangsa yang tak bermoral dan tak tahu 
berterimakasih. Dosa akibat ketidaktaatan dan 
ketidakpercayaan kepada Allah harus dibayar 

 Jalan keluar dari dosa hanya satu yaitu bertobat, 
berbalik dari dosa, dan percaya kepada Allah. 
Pertobatan mereka diterima Tuhan hanya ketika 
mereka memandang ular tembaga, tanpa 
mengusir ular-ular lain. Setiap orang yang 
terkena bisa ular itu, akan tetap hidup bila 
melihatnya. Pertolongan Tuhan berlaku hanya 
jika merespons firman Tuhan dengan iman yang 
taat, pertolongan Tuhan akan mereka terima. 
Keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus, tersedia 
bagi siapa saja yang menyadari diri berdosa. 
Yesus telah ditinggikan di kayu salib supaya 
setiap orang yang senantiasa memandang 
kepada-Nya beroleh hidup kekal.  
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dengan harga mahal yakni kematian. 
 

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. 1-3 Ay. 4-7 Ay. 8-9  Ay. 1-3 Ay. 4-7 Ay. 8-9 

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

 
 

SELUK BELUK GAMBAR 

GAMBAR SELUK BELUK GAMBAR 

Gambar 1 Rombongan Orang Israel melanjutkan perjalanan dari Gunung Hor ke arah Laut Teberau. 
Gambar 2 Orang Israel mulai bersungut-sungut karena meragukan kuasa Tuhan. Mereka  

mengeluh tentang makanan dan minuman yang serba terbatas serta merasa bosan 
dengan 

roti dan manna. Mereka bahkan mulai melawan Allah dan Musa melalui kata-kata mereka. 

Gambar 3 Allah menghukum orang Israel. Ular-uar tedung yang sangat berbisa berdatangan ke 
tengah-tengah mereka. Setiap yang digigit ular pasti mati. 
Orang Israel kaget dengan banyaknya ular yang membunuh keluarga mereka. Mereka 
akhirnya sadar bahwa itu terjadi karena dosa mereka melawan Allah dan Musa. 

Puncak cerita D, penerapan kelas besar ada pada bagian ini. 

Gambar 4 Orang Israel datang kepada Musa untuk meminta Musa memohon ampun pada Tuhan. 
Orang Israel bertobat. Tuhan menerima pertobatan orang Israel melalui doa Musa. 
Tuhan menyuruh Musa membuat ular dari tembaga dan menaruhnya di atas tiang. 
Barang siapa yang di pagut ular akan sembuh kalau dia melihat ular di atas tembaga 
tersebut. 
Puncak cerita E, penerapan kelas remaja ada pada bagian 
ini. 

Tapi umat Tuhan membutuhkan Juruselamat untuk bisa selamat selama-lamanya. Karena 
itu Tuhan Yesus datang menyelamatkan manusia. Ia yang mananggung dosa manusia, Ia 
yang dihukum disalibkan, sangat sakit hukuman itu, lebih sakit dari gigitan ular. Siapa 
yang melihat/memandang kepada Yesus Kristus, percaya kepada-Nya, maka ia akan hidup 
selamanya.  

 
 

ULELEAN BASA TORAYA 

Iatonna male lako tondok Kanaan tu to Israel, buda kamasussan urrampoi. Natammui to Arad na sirari. 
“Ondo’ e ditalo dikka’ tu to Israel, na buda ditingkan namale dibaa.” Malakumi to Israel lako Puang, 
nakua, “O Puang, iake Mielorankan patalo, la kituru’ tu mintu’ parenta-Mi!” Narangi Puang tu 
passambayangna, Napopataloi Puang tu to Israel. Mangkato, umpatarru’mi lalanna. Apa den misa’ tu 
tang nakilalai. Apara to? 
Tae’ ia pole’ nakilalai makurre sumanga’ lako Puang. Bo’yo’ liumo belanna mambela tu lalan mangka 
naolai, naurungnganni tangnakilalaimo kumua Puang tu tontong untundui lan kalingkanna. Randukmi 
ma’paropo’ lako Musa nakua, “Matumbari kitassu’ra lan mai tondok Mesir, kima’lingka lan padang 
pangallaran?” Dikuaraka angki mate inde te? mata’ka’mokan, sidi’liuri tu kande sia tae’duka uai diiru’. 
“Manna (susi roti manipi’ na matanik) tarru’ bang mibenkan, na tangmammi’mo kikande. 
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nakedomokan!” Wa’aa... tae’mo naakui kumua Puangmo tu umpadenanni kande sia nairu’na. 
Ma’posanga-sanga sia mangea sola nasangi lako Puang Matua. Napatumbari Puang Matua tu taunNa ke 
pabali-bali sia tang ma’perangi?  
Naparampoimi Puang ula’ keipo. Natotokki! Budami tau mate belanna natotok ula’. 
Saemi tu to Israel sitammu Musa. Namangaku kumua madosamo lako Puang, nakua, “Inang 
kasalanmokan, mangkamokan ma’kada unnea Puang. Passambayangankan langan Puang, 
napamambelai te ula’ diomai kaleki.” 
Massambanyangmi tu Musa lako Puang. Nakuami Puang lako Musa, “Garagako ula’ keipo diomai 
tembaga, mupatoppo’i dao kayu sangbatang, ia tu to mangka natotok ula’, ke natiroi tu ula’ tembaga 
iato manassa la tuo!” 
Napogau’mi Musa susito. Mintu’ to Israel tu mangka natotok ula’ mengkatoba’ lako Puang, na metiroi 
langan ula’ tembaga, tontong tuo. 
Mintu’ taunna Puang umparallui To Ma’pasalama’. Iamoto nasae tu Puang Yesu umpasalama’ to lino. 
Yesu unnangkaranni tu mintu’ dosana to lino, diukung na di a’ta’, lendu’ magasanna tu ukungan iato, 
mandu mapa’di’ na pa’totokna ula’. Mintu’ tu to mentiro lako Yesu Kristus, nama’patongan lako kalena, 
manassa la tuo sae lakona. Patonganni! 
 

 

 

LAGU PENDUKUNG 

Kidung Ceria 83. Kar’na Kasih-Nya Padaku 
Kidung Ceria 88. Memandang Salib Rajaku 

 
 

AYAT HAFALAN 

AYAT HAFALAN KELAS BESAR  AYAT HAFALAN KELAS REMAJA 

Yohanes 3:16  Yohanes 3:14-15 

Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, 
sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya 

yang tunggal, supaya setiap orang yang 
percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan 

beroleh hidup yang kekal 

 Dan sama seperti Musa meninggikan ular di 
padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus 

ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya 
kepada-Nya beroleh hidup yang kekal. 

 
 

AKTIVITAS 

MEMANDANG SALIB YESUS 
 

Bahan: 
 Contoh Gambar Aktivitas 

yang sudah jadi 

1. Gambar-gambar Salib 
2. Pencil warna, Gunting, Lem 
3. Karton Manila. 

 

 
 

 

Cara Beraktivitas 

1. Setiap anak mendapat Gambar Salib, minta mereka memberinya 
warna, 

2. Lalu gunting gambar tersebut menjadi salib kertas. 
3. Kumpulkan, lalu tempelkan salib-salib itu membentuk salib besar 

pada karton manila. 
4. Hasilnya dapat dijadikan hiasan dinding di ruangan Sekolah 

Minggu. 
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PETUNJUK MENGENAI PERSIAPAN 

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

2. Sebagai guru, ingatlah bahwa cerita yang hidup dan mengesankan harus dimulai dari diri dan hidup 
guru terlebih dahulu. Cerita ini haruslah terlebih dahulu menjadi berkat bagi anda sebagai guru. 

3. Belajar berimajinasi tentang: 
a. Imajinasikan bagaimana bagaimana bangsa Israel ketakutan kerena kalah berperang dan 

bernasar kepda Tuhan di depan Musa 
b. Imajinasikan pula kegelisahan mereka karena kematian di pagut ular. Gambarkan dengan jelas 

bagaimana mereka mengakui kesalahnnya dan memohon keselamatan kepada Tuhan  
c. Imajinasikan juga dengan jelas bagaimana sukacita mereka, dengan adanya ular tembaga yang 

ditaruh di tiang, dan siapa yang memandang kepadanya selamat. 
4. Renungkanlah hal-hal ini (silahkan ditambahkan sesuai inspirasi yang anda dapatkan): 

a. Pertolongan Tuhan tidak berlaku otomatis. Hanya jika merespons firman Tuhan dengan iman 
yang taat, pertolongan Tuhan akan mereka terima. Demikian juga dengan anugerah 
keselamatan dari Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, tersedia bagi siapa saja yang menyadari 
diri berdosa. Anak Manusia telah ditinggikan di kayu salib supaya setiap orang yang percaya 
kepada-Nya beroleh hidup kekal (Yoh 3:14-15). 

b. Allah tidak hanya menghukum. Dosa akibat ketidaktaatan dan ketidakpercayaan umat Israel 
kepada Allah harus dibayar dengan harga mahal: kematian. Jalan keluar dari dosa hanya satu 
yaitu bertobat, berbalik dari dosa, dan percaya kepada Allah. Pertobatan mereka diterima 
Tuhan hanya ketika mereka memandang ular tembaga, tanpa mengusir ular-ular lain. Allah 
tidak main-main, tetapi bertindak tegas menghukum umat yang memberontak. 

c. Apa kata lain dari “mengeluh”? Kenapa bisa mengeluh? 
d. Apa kata Tuhan bagi orang yang mengeluh? Lihat Filipi 2:14bnd. Efesus 5:20. 
e. Ketika tantangan, masalah dan godaan menghadang Anda, kemanakah Anda melayangkan 

pandangan 
 

 

PETUNJUK MENGENAI TEKNIK BERCERITA 

1. Pendahuluan Cerita. Mulailah dengan bertanya kepada anak dengan menggunakan pertanyaan 
yang terkait dengan isi cerita. Misalnya, apa saja bentuk penyertaan Allah yang dapat mereka 
temukan dalam kisah keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir? Bayangkan, mereka dibebaskan dari 
penderitaan orang Mesir, lalu ketika berjalan di padang gurun mereka terus dijaga oleh Tuhan. 
Masih ingat tiang api dan tiang awan? Roti dan manna? Semua itu tanda nyata didepan mata 
mereka penyertaan Tuhan kepada mereka. 

2. Pada adegan I ceritakan bahwa Tuhan tetap menyertai mereka, memberikan kemenangan atas 
Arad. 

3. Pada adegan II, ceritakanlah bagaimana orang Israel kembali meragukan Tuhan dan tidak sabar 
dengan perjalanan mereka. Apalagi mereka sedang masa penghukuman mengembara 40 tahun di 
padang. Mereka mulai melawan Tuhan dan Musa. Bahkan, roti dan manna yang Tuhan berikan tidak 
mereka hargai lagi. Mereka mencela Tuhan, mereka putus asa dan tidak percaya lagi kepada Tuhan. 
Akibatnya, Tuhan menghukum mereka. Puncak D ada pada adegan ini, ceritakan secara tertenun 
penerapan cerita kelas besar akibat ketidakpercayaan mereka yaitu hukuman Tuhan berlaku atas 
mereka yaitu banyak ular tedung yang sangat berbisa masuk ke tengah-tengah orang Israel dan 
membunuh banyak orang. Orang Israel panik, lalu mulai sadar bahwa itu terjadi karena dosa 
mereka. Mereka kemudian bertobat dan meminta ampun pada Tuhan melalui Musa. 

4. Pada adegan III ceritakan tentang Tuhan menerima pertobatan orang Israel melalui doa Musa. 
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5. Puncak E ada pada adegan ini, ceritakan secara tertenun penerapan cerita kelas remaja yaituTuhan 
menyuruh Musa membuat ular dari tembaga dan menaruhnya di atas tiang. Barang siapa yang 
dipagut ular tidak akan mati kalau dia melihat ular tembaga tersebut. 

6. Akhiri cerita dengan menyampaikan: Tapi umat Tuhan membutuhkan Juruselamat untuk bisa 
selamat selama-lamanya. Karena itu Tuhan Yesus datang menyelamatkan manusia. Ia yang 
mananggung dosa manusia, Ia yang dihukum disalibkan, sangat sakit hukuman itu, lebih sakit dari 
gigitan ular. Siapa yang melihat/memandang kepada Yesus Kristus, percaya kepada-Nya, maka ia 
akan hidup selamanya. Percayalah. 

7. Baca Alkitab Bilangan 21:1-9. Bacalah dengan metode membaca yang berbeda dengan minggu 
sebelumnya.  


