
Edisi Khusus
PEMENANG

PARA 



Buku ini khusus untuk 

kalian. Di dalamnya banyak 

pemikiran dan kegiatan 

yang dapat dilakukan.

Ini akan membantumu 

menyembuhkan diri dan 

bertumbuh. Pandemi virus 

corona mempengaruhi 

setiap orang dengan cara 

berbeda. Jadi bukumu akan 

berbeda dari yang lainnya.

BUKU INI MILIKMU!

Halo 
Para Pemenang!Saya adalah seorang PEMENANG

Nama saya
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Tuliskan beberapa hal yang kamu takuti 
karena pembatasan ini:

Kamu mungkin merasa TAKUT. Itu wajar.

Ada banyak keindahan di dunia yang besar dan luas ini. Tetapi ada 
hal-hal yang menakutkan juga. Kekerasan, perang, kemiskinan, dan 
sekarang pandemi global ini (penyakit yang menyebar cepat ke seluruh 
dunia disebut sebagai pandemi).

Semua pemerintah di dunia ingin mengendalikan penyakit yang 
disebut COVID-19 ini yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2, juga 
dikenal sebagai novel coronavirus.

Itu sebabnya ada pembatasan semua
kegiatan yang biasa kecuali yang penting.
Pembatasan menyebabkan
panik, takut, dan 
kekacauan
dalam jadwalmu.

Hidup dengan Aman
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Tetapi ada harapan!

Kamu tidak perlu takut 
karena Allah menyertaimu.

Dia memberitahumu,
”Kenapa harus takut kalau 
Aku bersamamu?”

Allah sangat mencintai anak-anak.
Saat ada orang-orang yang
mencoba menghentikan anak-anak
untuk bertemu dengan Yesus, Dia berkata:
“Biarkan anak-anak kecil itu datang kepada-Ku.
Jangan melarang mereka.
Karena orang yang seperti 
anak-anak itulah yang 
memiliki Kerajaan Surga”.
Matius 19:14

“Dan yakinlah bahwa Aku
akan selalu menyertai kalian
sampai akhir zaman”.
Matius 28:20
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Dia pulalah yang mem-
berikan penghiburan dan 
kekuatan kepada kita 
pada waktu kita dalam 
kesulitan dan cobaan...
Supaya pertolongan dan 
penghiburan yang kita 
terima dari Dia dapat kita 
sampaikan kepada orang 
lain yang hidup dalam 
kesulitan...
2 Korintus 1:3–4

2 m

SARAN UNTUK PARA PEMENANG:
Jaga dirimu dari virus ini:

Berdoa: Kamu selalu dapat berbicara dengan 
Allah ketika kamu merasa takut. Dia dapat 
menjadi perlindunganmu.

Jangan berdiri  terlalu 
dekat dengan 
orang  lain.

Seringlah cuci tanganmu
dengan sabun dan air 
mengalir.

Jika kamu demam, 
batuk-batuk, atau kesulitan 
bernapas, minta orang tua atau 
wali untuk membawamu ke 
dokter.

Jangan sentuh mata, hidung, 
dan mulutmu.

Mainkan permainan dalam 
ruangan, seperti:
• bola bekel
• tebak kata
• sondag

Pernahkah kamu mengharapkan sesuatu?

Apa harapanmu?

[misalnya, Saya harap bisa merayakan ulang tahun
dengan teman-teman saya tahun ini.]

Tuliskan semua yang kamu harapkan pada lembaran kertas masukkan ke 
dalam toples harapanmu!

Toples Harapanku
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Ambil Tindakan
Buatlah sebuah lagu atau puisi mengenai harapan.
Nyanyikan atau bacakan ketika kamu takut.
Ini adalah beberapa lagu dari Firman Allah—Alkitab:

TUHAN adalah terangku dan keselamatanku;
siapakah yang kutakuti?
Apabila orang-orang jahat datang
hendak membinasakan aku,
mereka akan terantuk dan jatuh.
Ya, walaupun bala tentara yang 
perkasa menyerbu aku,
hatiku tidak akan gentar!
Mazmur 27:1

Engkau adalah tempat persembunyianku
dari setiap topan kehidupan.
Engkau bahkan mencegah aku
dari jatuh ke dalam kesulitan. 
Engkau mengelilingi aku dengan 
nyanyian-nyanyian kemenangan.
Mazmur 32:7 

TUHAN adalah benteng dan
perlindunganku yang di 
dalamnya aku merasa aman. 
Tidak ada yang dapat masuk 
mengejar aku dan membunuh 
aku. Dialah gunung batu 
tempat aku bersembunyi. 
Ia adalah Juruselamatku,
batu karang di mana aku
tidak tercapai oleh 
musuhku, dan menara 
keselamatanku. 
Dialah perisaiku. 
Ia bagaikan tanduk 
banteng yang kuat.
Mazmur 18:2

Kamu juga bisa beri tahu Allah. Kamu bisa bicara 
kepada-Nya seperti seorang anak.

Menjadi anak Allah tidak ada hubungannya dengan
orang tua manusia. 
Semua orang yang percaya 
akan dilahirkan kembali!
Tetapi bukan kelahiran jasmani, 
sebagai hasil dari nafsu atau rencana manusia, 
melainkan karena kehendak Allah.
Yohanes 1:13

Kamu mungkin merasa
TIDAK BERDAYA.
Tidak apa-apa. Kamu mungkin merasa sulit untuk 
memberi tahu seseorang bahwa kamu membutuhkan bantuan. 
Ingat, orang-orang dalam hidupmu ingin membantumu.
Tetapi mereka tidak akan tahu bagaimana mereka dapat 
membantumu kecuali kamu memberi tahu mereka 
apa yang kamu butuhkan, jadi.

BERITAHULAH MEREKA!

Meminta Bantuan
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Yesus mengajar kita bagaimana cara 
berdoa. Inilah cara kamu dapat meminta 

pertolongan Allah. Kita seharusnya berdoa 
seperti ini.

Bapa kami yang di surga,
kami muliakan nama-Mu yang suci.
Kami mohon kiranya kehendak-Mu

terlaksana di bumi ini 
sama seperti di surga. 

Berilah kami makanan untuk hari ini 
sebagaimana biasa, dan ampunkanlah 

dosa kami, seperti kami sudah 
mengampuni mereka yang bersalah 

kepada kami.
Janganlah kami dibawa ke dalam 

cobaan, melainkan lepaskanlah kami 
dari si Jahat.

Matius 6:9–13

Mintalah kepada Allah 
apa yang kamu perlukan!

Kita selalu dapat 
meminta bantuan Allah.

Allah bisa menjadi pelindung yang
membuatmu tetap aman —seperti halnya 
cangkang kura-kura menjaganya aman.

Buatlah doa ini menjadi doa pribadi 
dengan mengisinya dengan 
kata-katamu sendiri.

Dialah kekuatanku dan perisaiku 
dalam menghadapi setiap bahaya.
Aku mempercayakan diri kepada-Nya 
dan Ia telah menolong aku.
Mazmur 28:7
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Saran untuk Para Pemenang:
Tulis sebuah catatan

Ya Yesus, terima kasih karena begitu mengasihiku.

Hari ini aku merasa 

karena

Keluargaku membutuhkan bantuan-Mu. Tolong 

Terima kasih untuk:

Saran untuk Para Pemenang:
Buatlah jadwal

Sen.

 Sel.

 Rab.

Kam.

 Jum.

Sab.

 Ming.

Luangkan waktu untuk:

Berdoa dan membaca Alkitab.
Tugas sekolahmu.
Tugasmu.
Menari dengan musik atau nyanyikan lagu!
Baca buku atau majalah.

Berolahragalah dengan musik favoritmu.
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Ambil Tindakan!

Bantu orang tua atau pengasuhmu di
rumah dengan melakukan pekerjaan sehari-harimu di rumah.
Cobalah untuk membantu pekerjaan yang lebih besar 
seperti mencuci pakaian, memasak dan
bersih-bersih. Perhatikan siapa saja di rumah 
yang butuh bantuan. Mungkin yang mereka butuhkan adalah
sebuah senyuman!

Lukislah lukisan-lukisan dan pasang lukisan-lukisan itu
di luar rumahmu untuk dilihat orang lain. 
Jika kamu punya taman, tanamlah biji-biji sayuran,
atau buah-buahan dan 
peliharalah mereka.
Tanya orang tua atau walimu 
bagaimana kamu dapat
membantu mereka

Membantu terasa luar biasa!

Lakukanlah bagi orang 
lain apa yang kalian ingin 
supaya dilakukan orang lain 
bagi kalian.
Matius 7:12

Merasakan Kenyamanan

Kamu mungkin merasa SEDIH.
Tidak apa-apa.
Kita merasa sedih ketika kita 
melihat dan merasakan kepedihan 
dan sakit di dunia. 
Penyakit seperti COVID-19 bukanlah 
hukuman dari Allah. Penyakit
terjadi karena kita hidup dalam
dunia yang rusak dan hancur karena dosa.

Dosa adalah ketidaktaatan kepada Allah dan dosa 
membuat kita dan orang lain melakukan 
hal yang salah. Berada di dunia di mana kita 
melihat dan melakukanhal-hal yang tidak baik 
dapat membuat kita merasa buruk.
Perasaan buruk itu disebut rasa malu.
Dosa kita membuat Allah sedih. 
Kepedihan kita juga membuat Tuhan sedih.

TUHAN, Engkau melihat apa yang 
mereka lakukan. Engkau telah 
melihat setiap tindakan 
mereka yang jahat. 
Engkau mengetahui segala 
kesulitan dan kesedihan yang 
telah mereka timbulkan.
Mazmur 10:14

karena Ia tidak memandang 
hina seruan keputusasaanku:
Ia tidak membuang muka.
Ketika aku berseru 
kepada-Nya, Ia mendengar 
dan Ia datang kepadaku.
Mazmur 22:24
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Berbahagialah orang yang berdukacita,
karena mereka akan dihiburkan.

Berbahagialah orang yang lemah lembut,
karena seluruh dunia yang 

luas ini menjadi milik mereka.
Berbahagialah orang yang 

lapar dan haus akan kebenaran,
karena mereka akan dipuaskan.

Berbahagialah orang yang 
baik dan berbelas kasihan,

karena mereka akan dikasihani.
Berbahagialah mereka yang tulus hati,

karena mereka akan melihat Allah.
Berbahagialah mereka yang 
mengusahakan perdamaian,

karena mereka akan 
disebut anak-anak Allah.

Berbahagialah orang yang teraniaya 
demi kebenaran, karena mereka memiliki 

Kerajaan Surga.

Matius 5:4–10

Bimbing anak kecil itu kepada Yesus

Ketika kita melakukan 
hal-hal yang salah dan 
menyakiti orang lain, kita
juga menyakiti dan membuat 
marah Allah.
Kita merasa malu pada diri kita 
sendiri dan merasa bersalah. 
Allah menghukum dosa. Tetapi 
karena Ia begitu mencintai 
kita, dia mengirim putra-Nya, 
Yesus, menderita dan mati 
untuk dosa kita. Yesus hidup 
dengan terhormat.
Dia berkeliling melakukan 
hal-hal baik, mengampuni dosa 
orang-orang, dan 
menyembuhkan penyakit 
mereka. Yesus adalah sahabat 
orang-orang berdosa, tetapi 
Dia tidak pernah melakukan 
hal yang salah.
Dia sempurna!

Namun sebenarnya penyakit 
kita yang ditanggung-Nya,
kesengsaraan kita yang 
diderita-Nya. Kita mengira 
bahwa Ia dikutuk Allah dan 
dihukum karena dosa-dosa-Nya.
Yesaya 53:4

Dia membuang rasa sedih kita.

Karena Allah sangat mengasihi 
isi dunia ini, sehingga 
diberikan-Nya Anak-Nya yang 
tunggal, supaya setiap orang 
yang percaya kepada-Nya,
tidak akan binasa, melainkan 
beroleh hidup yang kekal. 
Yohanes 3:16



Itu bukanlah akhir dari ceritanya!
Yesus bangkit dari kematian dan kembali 
kepada Bapa-Nya di surga. Dia membuat 
kita berani mengangkat kepala lagi.
Diamemberi kita kesempatan untuk 
menjalani hidup yang kekal bersama Allah.
Kamu berharga di mata Allah. 
Dia menciptakanmu dalam 
gambar-Nya sendiri pada awalnya. 
Allah peduli denganmu!
Yesus adalah sahabat sejati. 
Dia sedang mengundangmu

JIKALAU Saudara percaya bahwa Yesus 
adalah Kristus --bahwa Ia adalah Anak Allah 
dan Juruselamat Saudara --maka Saudara 
adalah anak Allah.
1 Yohanes 5:1.

Dia ingin mengembalikan harga dirimu.
Bawa rasa malumu kepada Yesus, 
dan Dia akan mengambilnya dengan 
penuh kasih! Itu berarti Dia akan 
membuatmu merasa lebih baik betapa 
sedihnya pun kamu!

• Beri tahu seseorang yang mengasihimu bagaimana perasaanmu.             
Beritahu Allah tentang kesedihanmu.

• Minta Dia untuk menenangkanmu. Perhatikan cara-Nya                                     
• Telepon teman atau bicara dengan keluargamu tentang sesuatu yang  

mereka sukai, seperti olah raga atau musik.
• Buat permainan dalam ruang dan bagikan gagasan-gagasan dengan       

kerabatmu dan teman-teman.

Saran untuk Para Pemenang:
Bicarakan
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Isi wadah dengan 
catatan atau benda 
yang mengingatkanmu 
tentang hal-hal baik 
yang terjadi setiap hari.

Hiasi wadah 
dengan cat, krayon, 
atau apa pun
yang akan 
membuatnya 
istimewa.

Ambil sebuah kotak sepatu 
atau wadah plastik.

Ambil Tindakan!

Buatlah sebuah Kotak Perasaan Baik

Setiap minggu keluarkan Kotak Perasaan Baik dan bagikan isinya 
dengan seseorang.

Bonus:
Luangkan waktu untuk berterima kasih pada Allah akan semua hal baik 
yang terjadi minggu itu!

Melepaskan!

Kamu mungkin merasa
MARAH.
Tidak apa-apa.
Kamu mungkin merasa hidup ini 
tidak begitu adil.
Kamu mungkin marah terhadap 
hal-hal yang tidak diizinkan untuk 
kamu lakukan.
Kamu mungkin menginginkan 
hal-hal berbeda.

Gambarkan muka yang 
menunjukan bagaimana 
perasaanmu di sini:

Pilih jenis mata,atau mulut yang 
paling cocok dengan perasaanmu.

Gunting potongan 
kertas berbagai 
bentuk atau 
bunga-bunga dan 
tempel pada kotak 
dengan lem.

Gunakan kertas 
stensil untuk 
melukis pola-pola 
menarik pada kotak.
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Ampunilah orang lain

Mintalah pengampunan Allah melalui Yesus, 
dan Dia akan memberimu kekuatan untuk 
memaafkan orang lain.
Bicaralah dengan orang dewasa yang kamu 
percayai tentang cara menangani rasa marah.

Gunakan Tabung Teriakmu.
Lihat petunjuk di halaman berikutnya.

Jangan mencela atau mengutuk,
karena semua itu dapat berbalik kepada kalian.
Ampunilah orang lain, maka mereka pun akan 
mengampuni kalian.
Lukas 6:37

Marah itu tidak apa-apa, tetapi membuang   
amarah itu lebih baik lagi. Sering kali kita perlu 
memaafkan seseorang atas sesuatu yang telah 
mereka lakukan yang 
telah menyakiti kita. 
Lalu, kita bisa mulai 
membuang amarah kita.

Saran untuk Para Pemenang: Terkadang kamu mungkin
perlu TERIAK sangat keras

untuk menyingkirkan amarahmu.

Buatlah sebuah Tabung Teriak.

• Gulung buku ini seperti yang ditampilkan               
di gambar.

• Letakkan mulutmu di salah satu ujung tabung.
• Letakkan tanganmu di ujung tabung yang lain.
• Ambil napas dalam-dalam.
• Berteriaklah selama dan sekeras                           

yang  kamu bisa.
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Ambil Tindakan!
Cara-cara mudah untuk menghindari 
kemarahan dan kebosanan:

• Ambil nafas yang dalam tiga kali sebelum kamu        
melakukan apa pun.

• Tidur yang cukup.
• Minta Allah untuk membantumu memaafkan orang-orang 

yang menyakitimu.
• Jika kamu mudah bosan, ada beberapa hal yang dapat 

kamu lakukan untuk membuatmu sibuk. Lihat halaman 10, 
16 dan 22

• Tantang saudara-saudaramu dalam tanya jawab               
pengetahuan umum.

Jangan membiarkan diri terus dalam keadaan marah sampai 
matahari terbenam.
Efesus 4:26

Inilah saat untuk bersukacita, untuk menikmati makanan dan 
minuman, dan untuk kamu membagi-bagikan sebagian dari 
kelebihanmu itu kepada orang-orang yang berkekurangan 
–karena sukacita TUHAN adalah kekuatanmu. Janganlah 
kamu murung dan bersedih hati.
Nehemia 8:10 

Tulis nama itu sesuai dengan penampilan orang itu .

Jika orang itu tinggi, tulis namanya dalam huruf yang sangat  TINGGI. 

Jika mereka suka berdandan, tulis nama mereka dengan sangat Indah.                           

Bangun Hubungan

Kamu mungkin merasa kesepian. Tidak apa-apa.
Kamu mungkin merasa dunia ini BESAR dan kamu
sangat, amat kecil. 
Kamu mungkin merindukan seseorangyang kamu sayangi. 
Kamu mungkin jauh dari teman atau keluargamu.

Jika kamu merindukan seseorang, tulis nama orang itu di sini.

Tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah,
yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika Ia mati bagi kita. 
Roma 8:39

Jika kamu marah:
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Im
iss

you

Sejak awal dunia ini, Allah berkata bahwa tidak baik bagi kita sendirian.
Kamu butuh teman dan keluarga! Allah mengasihimu dan tahu apa yang kamu 
butuhkan.
Yesus berkata, “Sekali-kali Aku tidak akan meninggalkan kalian sebagai yatim 
piatu. Aku akan segera datang lagi kepada kalian”.
Yohanes 14:18
Yesus hidup dan Roh Allah hidup di dalam setiap orang yang mengasihi-Nya. 
kamu dapat terhubung dengan-Nya hanya dengan berbicara kepada-Nya. 
Dia senang mendengarkanmu! Ini yang disebut berdoa. Kamu dapat berbicara 
dengan-Nya tentang semuanya dengan kata-katamu sendiri kapan saja, di mana 
pun kamu berada.
Kamu dapat menjadi pengikut Yesus dengan percaya kepada-Nya dan meminta 
Dia masuk ke dalam hatimu. Yesus berjanji untuk mengirim Roh Kudus-Nya 
mendampingi kita dan menghibur kita.

Pelajari tentang Yesus dengan membaca Alkitab dan berbicara kepada orang 
lain yang mengikuti-Nya.

Tambahkan nama anggota 
keluargamu di pohonmu 
sendiri. jangan lupakan 
kakek, nenek dan 
sepupumu juga.

Menjadi seorang teman
Satu cara yang bagus untuk menghubungi orang adalah 
menelepon mereka atau mengirimi mereka pesan. Kamu dapat 
menulis pesan terima kasih, pesan dorongan, pesan “Aku 
merindukanmu” atau pesan lelucon .
Berpikirlah dengan kreatif!

Pesan yang kamu tulis akan menjadi cara untuk terhubung 
dengan seseorang.

Hendaklah Saudara saling mengasihi dengan kasih persaudaraan 
dan saling menghormati.
Roma 12:10

Tulis pesan disini.

29



Saran bagi Para Pemenang:

Get it
 HOT !

Polisi

Pengantar 
barang

Pembersih

Suster

Pedagang

Dokter

Inilah ciri-ciri kasih: 
Kasih itu sangat sabar dan baik hati, tidak pernah cemburu atau iri hati,
tidak pernah sombong atau tinggi hati. Tidak pernah angkuh,
mementingkan diri sendiri atau kasar. Kasih tidak ingin menang sendiri. 
Kasih tidak pemarah dan tidak mudah tersinggung.
Kasih tidak menaruh dendam dan tidak memperhatikan kesalahan orang lain.
Kasih tidak gemar akan ketidakadilan, tetapi bersukacita bilamana kebenaran 
menang.
Kalau Saudara mengasihi seseorang, Saudara akan tetap setia kepadanya,
apa pun yang terjadi. Saudara akan tetap mempercayainya,
selalu mengharapkan yang terbaik dari dia, 
dan Saudara akan selalu membelanya
1 Korintus 13:4–7

Lihatlah ke sekelilingmu dan bersyukurlah kepada Allah atas orang-orang 
hebat yang hidup bersamamu. Buat daftar orang yang membantu orang 
lain (seperti dokter, perawat, dan penjaga toko) dan doakan mereka. 
Berdoalah untuk mereka yang tidak bisa menjaga diri mereka sendiri.

Jadilah seorang teman dan temukan cara
untuk membantu mereka yang 
membutuhkan. Mintalah supaya 
Allah membantumu belajar untuk 
mengasihi orang-orang di sekitarmu.

Cocokkan pekerjaan-pekerjaan yang 
ditulis di atas dengan 
gambar-gambarnya

Raksasa dapat muncul dalam banyak bentuk dalam hidupmu.
Virus corona adalah raksasa itu saat ini. Tetapi Allah akan selalu 
lebih besar dari semua raksasa yang kita hadapi.
Dia akan memberimu kekuatan untuk mengatasi mereka.
Mari belajar dari kisah nyata Daud, Sang Pemenang. Kamu 
akan baca bagaimana seorang anak gembala kecil mengalahkan 
raksasa besar, Goliat, yang lebih tinggi dan lebih besar dari pemain 
basket atau pegulat mana pun.
Kamu juga akan melihat bagaimana Allah membantu Daud 
mengatasinya dengan umban dan lima batu halus.

Kisah Daud, Sang Pemenang!

Orang Filistin dan orang Israel mengumpulkan pasukan mereka untuk perang. 
Tentara Filistin berkemah di suatu bukit dan Tentara Israel di bukit yang lain.
Lembah Elah ada di antara mereka. 

Goliat adalah pahlawan Filistin yang perkasa. Tingginya sekitar tiga meter. 
Dia memakai sebuah ketopong perunggu, baju besi perunggu yang berat dan 
pelindung kaki perunggu. Dia membawa lembing perunggu dan memiliki 
tombak panjang.

Setiap pagi dan sore, Goliat berteriak pada para prajurit Israel, “Biarlah aku 
mewakili orang Filistin,dan kamu memilih seorang wakil untuk keluar melawan 
aku. Jika ia sanggup melawan dan membunuh aku, maka kami akan menjadi 
budakmu.Tetapi, jika aku mengalahkan dan membunuh dia, maka kamu akan 
menjadi budak kami!”

Ini berlangsung untuk waktu yang lama. Raja Saul dan seluruh pasukan Israel 
ketakutan. Tidak ada yang ingin melawan raksasa itu.

Suatu hari, Daud mengunjungi saudara-saudaranya yang anggota tentara 
Israel. Daud sampai di kemah tentara saat Goliat melangkah maju dan 
menantang orang Israel untuk melawannya.

Daud berkata, “Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat itu, yang dibiarkan 
menghina bala tentara Allah yang hidup?”
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Lalu Daud berkata pada Raja Saul, “Hamba akan membereskan orang Filistin itu!”

Saul berkata, “Mana mungkin seorang anak kecil seperti engkau ini sanggup 
berkelahi melawan orang sebesar dia?”
Daud memberitahu Saul, “Hamba biasa menggembalakan kambing domba ayah 
hamba. Apabila ada singa atau beruang menerkam dan melarikan seekor domba 
hamba kejar binatang itu dan menghajarnya. TUHAN yang telah meluputkan 
hamba dari cakar beruang dan taring singa, akan meluputkan hamba juga dari 
orang Filistin itu!”

Kemudian Saul mengenakan jubah zirah kepada Daud dan memberinya ketopong.
Daud tidak terbiasa memakai baju besi, dan itu sangat berat.
Jadi Daud melepasnya. Dia pergi ke sungai dan memilih lima batu halus.
Daud memasukkan batu-batu itu ke dalam tas gembalanya. 
Lalu ia mengambil tongkat kayu dan umbannya dan berjalan ke Goliat.

Goliat melihat Daud yang masih muda dan tidak memakai baju besi.
Dia berkata, “Kaupikir aku ini seekor anjingkah, sehingga engkau datang 
menghadapi aku hanya dengan bersenjatakan sebatang tongkat?
Majulah ke sini supaya aku menghadiahkan dagingmu kepada burung-burung dan 
binatang-binatang buas.”

Daud berkata kepada Goliat, “Engkau mendatangi aku dengan pedang 
dan tombak, tetapi aku menghadapi engkau dengan nama TUHAN 
semesta alam, sehingga seluruh dunia akan tahu bahwa TUHAN berada 
di pihak Israel! Karena pertempuran itu ada di dalam kuasa-Nya!”

Daud berlari ke Goliath.
Dia mengambil batu dari tasnya dan memasukkannya ke dalam 
umbannya. Dia melemparkannya kepada Goliath.
Batu itu mengenai Goliat di dahinya, dan raksasa itu jatuh ke tanah 
dengan mukanya.

Daud hanyalah seorang anak laki-laki gembala muda. Tapi dia percaya 
pada Tuhan, dan Tuhan membantunya untuk memenangkan 
pertarungan melawan Goliat sang raksasa.

(Kutipan dari Classocal Children’s Bible, 
2019. Cerita diambil dari 1 Samuel 17.  
Digunakan dengan izin oleh Christian 
Media Publishing.)
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Gambarlah Daud Melawan Goliat di sini.

__________________________________________________

__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________

Pertanyaan untuk Para Pemenang

• Siapakah Goliat dan apa yang dia inginkan?

• Mengapa Raja Saul dan para prajurit Israel takut kepada Goliat?

• Tantangan, kesulitan atau ketakutan apa yang kamu hadapi hari ini?

• Mengapa Daud tidak takut menghadapi Goliat?

• Pelajaran apa yang kita pelajari mengenai mengalahkan raksasa?

Langkah-langkah menjadi 
seorang pemenang

Sama seperti Daud, kamu mungkin menghadapi tantangan, kesulitan 
dan ketakutanmu sendiri. Kamu perlu tahu bahwa raksasa terbesar 
yang dihadapi dunia adalah DOSA.
Allah mencintaimu dan akan membantumu mengatasi dosa.
Pertimbangkan untuk melakukan hal-hal berikut.

Terima Yesus dengan mengucapkan doa sederhana ini:
Tuhan Yesus, ampunilah dosa-dosaku dan masuklah ke dalam hatiku 
saat ini. Kadang-kadang aku takut, sedih, dan kesepian. Aku tahu aku 
membutuhkan-Mu. Tinggallah bersamaku dan beri kedamaian-Mu 
kepadaku. Amin.

Percayakan kepada Yesus segala sesuatu di dalam hidupmu.

AKUI: Secepatnya minta ampun kepada Yesus dan semua yang kamu 
sakiti, kapan saja kamu berbuat salah atau dosa.

Lakukanlah kebiasaan-kebiasaan baik. Seperti berdoa, membaca 
Alkitab, dan memberi dengan murah hati.

Bukalah hatimu dan tuliskanlah
suatu doa.
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Buku ini dari kami untukmu.
Ini akan menjadi teman 
yang ramah untukmu.
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