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SEKSI SEKOLAH MINGGU  
 

Tujuan: 

• Melahirbarukan anak-anak, sebab mereka dilahirkan dalam dosa Adam. Menjadi ciptaan yang baru, hidup 

lama lenyap 2Kor.5:17, 1Yoh.2:8 

• Anak-anak orang beriman, dikuduskan dalam orang tuanya, tetapi tetap diarahkan untuk mengenal Yesus 

secara pribadi, lewat pemberitaan FT, baik dari orang tua, juga dari guru-guru SM Ulg.6:7-8 

• Bukan hanya dilahirbarukan, tetapi juga ditumbuhkan rohaninya, didewasakan rohaninya 2Pet.3:18, 

Luk.2:40,52. Bisa Mengerti kebenaran, bisa membedakan yang benar & salah / tangan kanan & kiri, tahu 

kehendak Allah yang baik, yang berkenan & yang sempurna Rom.12:2. Tahu bagaimana cara berdoa yang 

benar, bersaat teduh, mendengar FT dengan benar, praise & worship dg benar, bersekutu dengan benar 

bahkan melayani dengan benar (yang sudah cukup besar), tahu tujuan hidupnya, bukan hanya sekedar 

masuk Surga, bahkan bisa mengerti apa itu pikul salib sejak kecil.  

Dewasa rohani tidak selalu sebanding dengan usia. Ada anak yang masih kecil, tetapi sudah cukup dewasa 

dan bisa jadi berkat buat teman-temannya yang belum mengenal Tuhan, bisa bersaksi, bahkan dipenuhi Roh 

Kudus 

• Yang sudah besar, perlu mengerti makanan keras, bukan hanya susu. Susu untuk bayi, tidak cukup untuk 

orang dewasa, perlu 4 sehat 5 sempurna, makanan yang lebih lengkap dan menyehatkan dan 

menumbuhkan. Bayi cukup ASI, anak yang lebih besar tidak cukup hanya susu, tetapi perlu sayur, buah, 

daging, ikan, karbohidrat.  

 

Anak-anak Sekolah Minggu perlu guru yang bisa membimbing di samping orang tua, sekalipun hanya beberapa jam 

dalam 1 minggu, tetapi itu penting (bagi para orang tua jangan mengandalkan Sekolah Minggu semata-mata, tetapi 

justru pendidikan di rumah sangat penting).  

 

Guru yang bagaimana?  

1. Guru SM harus sudah lahir baru sebab harus melahirbarukan anak. Seorang yang lahir baru, cinta 

kebenaran, benci dosa Ibr.1:9. Tidak lagi berkecimpung dalam dosa, bahkan berpikir dosa. Mahir 

menyucikan diri pada saat berbuat salah & tidak terus jatuh bangun dalam dosa 2Pet.2:22. 

2. Yang cukup dewasa rohani. Penuh Roh Kudus lebih baik, lebih-lebih kalau selalu rindu untuk dipimpin Roh 

Kudus. Hidup dalam tingkat Ruangan Suci, terus mau & tekun belajar FT, berdoa dalam Roh & kebenaran, 

terbeban dalam pelayanan yang benar, bisa bersekutu dengan baik, baik dengan sesama guru Sekolah 

Minggu, dengan anak-anak Sekolah Minggu, dengan pemimpin-pemimpin rohani, teman-teman seiman yang 

lain, bisa bekerja sama dengan baik.  

3. Suka belajar Firman Tuhan sendiri di samping mendengar khotbah. Yang punya limpah akan mengalir keluar 

lewat mulut. Dan suka menaati Firman Tuhan (perlu penyangkalan diri).  

4. Bisa memberi dampak yang baik bagi murid Sekolah Minggu, baik lewat kata-kata yang keluar, sikap & 

tindakan kita. Tuhan tidak cari orang sempurna yang tidak pernah salah. Musa pun pernah bersalah dalam 

pelayanannya, tetapi tidak dengan sengaja mau melakukan kesalahan. Kalaupun salah segera dibereskan. 

1Tim4.16 Awasi dirimu & ajaranmu 

5. Hati yang terbeban, sebab hatinya cinta Tuhan, ingin menyenangkan hati Tuhan dan selalu bertanya-tanya: 

Tuhan apa yang bisa aku perbuat untuk murid Sekolah Minggu? Hati yang terbeban akan punya banyak 

kreativitas untuk membuat anak-anak bisa mengerti apa yang disampaikan. Bukan hanya sekedar memenuhi 

kewajiban. Terbeban dalam segala hal, penjemputan bagi yang memerlukan dan mengantar pulang. 

Tentunya mau korban (mobilnya mau dikotori, makannya tertunda, dll). Di Indo kadang2 satu sepeda motor, 

angkut 2 anak, mau memandikan, mau nyeboki dll. Cinta Tuhan berarti mengasihi jiwa-jiwa Yoh.21:15-17 



MOUNT ZION CHURCH SEKSI SEKOLAH MINGGU Page 2 of 4 

6. Kasih Kristus nyata dalam pelayanan setiap guru / pembantu guru. Ada komunikasi yang baik & hangat 

antara guru & murid. 

7. Bisa berdoa syafaat bagi murid-muridnya, terutama yang bermasalah. Satu per satu didoakan tiap hari. Yang 

bermasalah bukan hanya didoakan, tetapi diajak bicara dari hati ke hati. Ada anak yang curhat sebab ortunya 

seperti Tom & Jerry, anaknya kebingungan. Kalau anak ini curhat, guru Sekolah Minggu harus bisa memberi 

jawaban dengan tepat dan terus dibimbing.  

8. Punya wibawa dari Tuhan. Guru memimpin, bukan murid. Kalau anak nakal, bisa mengatasi sekalipun 

belum jadi ortu. Kalau anak protes sebab belum selesai pada saatnya, guru harus bisa mengatasi, 

menenangkan anak-anak yang sudah ingin bermain.  

9. Bisa bersyukur sebab oleh anugerah Tuhan mendapat kesempatan mengajar anak-anak Sekolah Minggu. 

Dengan menumbuhkan orang lain, kita sendiri tumbuh. Pelayanan Sekolah Minggu adalah pelayanan basah, 

berhubungan dengan Firman Tuhan. Saat kita menyelidik Firman Tuhan dengan cermat (supaya tidak sampai 

salah menyampaikan), kita akan mendapat pembukaan dari Tuhan, mendapat mutiara2 yang berharga. 

Bersyukur, sebab guru Sekolah Minggu bisa mengembangkan talenta dari Tuhan dan pada saatnya Tuhan 

berkata, "Sabaslah hamba-Ku yang baik dan setial Mat.25:21,23.” Seberapa talenta yang Tuhan beri, 

kembangkan dengan baik. 5 atau 2 talenta, kerjakan dengan baik. Tuhan tahu kemampuan kita masing-

masing, Tuhan tidak akan memberi 5 talenta kepada yang hanya sanggup mengembangkan 2 talenta. 

10. Punya kerinduan juga untuk membawa jiwa-jiwa baru ke Sekolah Minggu. Anak-anak tetangga yang kita 

kenal, tawari, izin ortunya. Jangan minder dengan tempat Sekolah Minggu darurat. Anak-anak bukan 

setengah harga di hadapan Tuhan, nilainya sama dengan orang dewasa, kalau 1 anak bertobat nilainya lebih 

dari seisi dunia Mat.16:26. Tanyakan kepada anak-anak, apa ada teman-teman dekat yang belum ke Sekolah 

Minggu. Persiapkan undangan yang akan diberikan lewat anak-anak SM yang mengenalnya. Kemudian 

didoakan nama-nama itu.  

 

Persiapan yang baik: 

1. Dengan berianggung jawab. Masing-masing punya daffar tugas, tempel / taruh di meja tulis Saudara. Atau 

kapan Saudara tugas, catat di HP, ada remindernya, yang bisa mengingatkan. Jangan tergantung penuh pada 

orang lain. Kalau lupa diingatkan, lupa ngajar? Sekali lagi "hati yang terbeban"  

2. Persiapan Firman Tuhan, jangan 1 jam sebelumnya, jangan asal-asalan, sekalipun Saudara orang sibuk, 

pikirkan apa yang bisa diberikan buat anak-anak Sekolah Minggu, makanan yang bergizi tinggi bagi rohani 

mereka. Di Indo, Sekolah Minggu diadakan setelah ibadah, ada yang mempersiapkan waktu sedang 

mendengar khotbah, atau ambil bahan / catatan guru SM lain sebab tidak siap. Punya waktu yang cukup 

untuk memikirkan tema Firman Tuhan yang akan disampaikan.  

Yang paling utama diberitakan adalah Firman Tuhan, lebih dari cerita-cerita yang lain, ilustrasi, kesaksian, 

dll (boleh tetapi Firman Tuhan yang utama), sebab Firman Tuhan yang bisa memerdekakan anak-anak dari 

dosa.  

 

Firman Tuhan seperti air yang membersihkan & menyegarkan rohani Ef.5:26  

Firman Tuhan seperti susu yang menumbuhkan 1Pet.2:2 

Firman Tuhan seperti godam yangmenghancurkan hati yang keras Yer.23:9B  

Firman Tuhan seperti api yang memurnikan Yer.23:9A / Mal.3:2-3 

Firman Tuhan seperti pedang untuk melawan iblis Ef.6:17 

Firman Tuhan seperti madu yang menyehatkan Yeh.3:3 

Firman Tuhan seperti kaca tahu diri sendiri Yak.1:23 

Firman Tuhan adalah roti hidup yang mengenyangkan rohani Yoh.6:46, Mat.4:4 

Firman Tuhan adalah terang → tahu jalan Maz.119:105 

Firman Tuhan adalah Roh yang hidup dan berkuasa Yoh.6:63, dll  
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Begitu pentingnya Firman Tuhan bagi kehidupan manusia, termasuk anak-anak. Jangan abaikan & jangan 

diremehkan. Taruh di tempat utama dalam pemberitaan Firman Tuhan. Jangan dicampur dengan falsafah 

dunia, psikologi, kata-kata pujangga, kata-kata bijak manusia, dongeng dll.  

 

Anak-anak perlu tumbuh dalam setiap segi hidupnya. Jangan hanya cerita tentang Yunus, Zakheus berulang-

ulang tetapi menyeluruh. Sebaiknya ada jadwal yang dibuat dalam jangka waktu tertentu. Persiapkan juga 

anak-anak untuk menghadapi akhir zaman, supaya bisa ditangkap anak-anak, pakai alat peraga, misalnya 

Lego atau apapun. Saudara yang jauh lebih muda lebih kreatif dari saya. Ajarkan juga tentang penyangkalan 

diri, beri contoh-contoh. Sangat baik kalau guru-guru Sekolah Minggu ikut Pena (Pelajaran Pendidikan Anak) 

yang diadakan 2 minggu sekali. Saudara akan lebih diperlengkapi, bagaimana mendidik anak dengan baik.  

 

Anjurkan murid-murid Sekolah Minggu yang sudah bisa membaca untuk ikut Alpet untuk saat teduhnya. 

Pembacaan Firman Tuhan setiap hari yang kalau diikuti, 1 Alkitab bisa selesai dalam 1 tahun. Yang tidak bisa 

1 Alpet, ½ Alpet. Guru-guru harus bisa minimal 1 Alpet, bahkan kalau bisa lebih 2Tim.3:15-17. (Alpet = 1 

Alkitab per tahun). 

 

3. Persiapan rohani penting, hidup kudus, banyak berdoa untuk Firman Tuhan yang akan disampaikan, untuk 

murid-murid yang dilayani, untuk teman-teman sepelayanan dll. Sangat baik kalau bisa berdoa puasa.  

4. Alat peraga perlu, terutama untuk kelas kecil / balita. Tetapi jangan buang waktu terlalu banyak di alat 

peraga lebih dari persiapan FT & jam-jam doa. 

 

Saat pelayanan: 

• Datang dengan sepenuh berkat Kristus Rom.15:29 Siap untuk menjadi berkat bagi anak-anak Sekolah 

Minggu 

• Dalam keadaan siap perang, sebab pelayanan apapun, juga pelayanan Sekolah Minggu adalah peperangan 

rohani melawan iblis. Kalau kita siaga, menang perang, akan dapat banyak jarahan. Anak-anak akan 

mendapat berkat besar, baik dari pemberitaan Firman Tuhan, puji-pujian, pendekatan pribadi dengan anak-

anak, dll 2Tim.2-3 

• Terus berdoa dalam Roh & kebenaran, supaya pengurapan Tuhan limpah. Sekalipun anak-anak yang kita 

hadapi, kita lakukan seperti kita berbuat kepada Tuhan, dengan sungguh-sungguh 

• Pakaian yang baik, sopan supaya bisa menjadi teladan yang baik bagi anak-anak didik kita 

• Tidak terlambat datang beribadah, juga saat pelayanan.  

• Persiapkan dengan baik, hal-hal yang diperlukan sebelumnya.  

• Mencerminkan Kristus. Mata anak-anak didik melihat yang dilakukan para guru, telinga anak-anak 

mendengar yang diucapkan guru-guru Sekolah Minggu dan itu semua berpengaruh dalam kehidupan 

mereka.  

 

Dampak pelayanan Sekolah Minggu bagi guru Sekolah Minggu 
Seperti pelayanan yang lain, punya dampak luas baik terhadap:  

• Tuhan: menyenangkan atau mendukakan hati Tuhan  

• Orang lain: Menjadi berkat, menumbuhkan rohani, membawa orang lain lebih dekat kepada Tuhan, makin 

mengenal Tuhan atau menjadi batu sandungan. 

• Iblis: Mundur, membuat iblis lari atau makin merajalela. Perlu kuasa dari tempat Maha Tinggi, sebab itu 

perlu berdoa dalam Roh dan kebenaran. 
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• Diri sendiri: menang, menjarah atau kalah, dijarah.  

Menang, berarti kita sendiri tumbuh, makin bergairah melayani, tumbuh bersama dengan murid-murid yang 

kita layani. Gurunya menang, bisa menularkan kemenangannya kepada murid-murid Sekolah Minggu. 

Kalah, berarti dijarah. Hal-hal yang baik dari Tuhan makin habis, sebab menyia-nyiakan anugerah & kasih 

Tuhan dengan dosa-dosa yang dilakukan.  

• Ikut bersukacita, sebab melihat buah-buah yang tampak dalam anak-anak Sekolah Minggu. Kita hanya 

menanam & menyiram, Tuhan yang menumbuhkan. Hanya Tuhan yang bisa. Sebab itu kita menabur Firman 

Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Ini pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan kita, kita hanya alat Tuhan. 

• Kemuliaan & pahala disediakan bagi yang mengerjakannya dengan tulus & sungguh-sungguh.  

 

Diharapkan guru-guru Sekolah Minggu bisa punya hati seperti Tuhan Yesus yang sangat menghargai anak-anak kecil 

yang berhubungan erat dengan kerajaan Surga. Berulang-ulang Tuhan Yesus memberi perumpamaan ini: 

Markus 9:37 "Barangsiapa menyambut seorang anak seperti ini dalam nama-Ku, ia menyambut Aku. Dan 

barangsiapa menyambut Aku, bukan Aku yang disambutnya, tetapi Dia yang mengutus Aku."  

Matius 19:13-15 Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya la meletakkan tangan-Nya atas mereka 

dan mendoakan mereka; akan tetapi murid-murid-Nya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata: "Blarkanlah 

anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepada-Ku; sebab orang-orang yang seperti itulah yang 

empunya Kerajaan Sorga." Lalu la meletakkan tangan-Nya atas mereka dan kemudian la berangkat dari situ.  

Markus 10:13-16 Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya la menjamah mereka; akan tetapi 

murid-murid-Nya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, la marah dan berkata kepada mereka: 

"Biarkan anak-anak itu datang kepada-Ku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti 

itulah yang empunya Kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa tidak menyambut Kerajaan 

Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu la memeluk anak-anak itu dan sambil 

meletakkan tangan-Nya atas mereka la memberkati mereka.  

Markus 10:13-16 KJI Lalu orang-orang pun membawa anak-anak kecil kepada-Nya, supaya la menjamah mereka, 

tetapi murid-murid menghardik mereka yang membawa anak-anak itu. Ketika Yesus melihatnya, la sangat tidak 

senang (much / greatly displeased) dan berkata kepada mereka: Biarkanlah anak-anak itu datang kepada-Ku dan 

jangan melarang mereka sebab yang seperti itulah yang empunya Kerajaan Allah. Sesungguhnya Aku berkata 

kepadamu, bahwa barangsiapa tidak menerima Kerajaan Allah seperti anak kecil, ia tidak akan masuk ke 

dalamnya. Lalu Yesus memeluk mereka, meletakkan tangan-Nya ke atas mereka dan memberkatinya. 


