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Bahan Pelatihan STS 
(sesuai urutan yang dipakai dalam Pelatihan 

 
Di bawah ini ada ilustrasi dan materi yang dipakai dalam pelatihan Ministry That Multiplies / s (STS). Belajar 
baik-baik bahan ini, sampai bisa sampaikan kepada orang lain seperti cerita. 
 
 
 
 

5 Tahap Menceritakan Cerita Alkitab secara STS 
 
Pakai gerakan tubuh dan kata-kata kunci untuk membantu peserta kelompok mengingat dan menghafal  
5 Tahap Menceritakan Cerita Alkitab secara STS. 
 
[Angkat tangan seolah-olah memberikan tanda kepada peserta kelompok.]  
“Ketika kita menceritakan Cerita Alkitab, itu seperti kita keluar dari dapur dengan makanan yang enak. 
Ceritanya diceritakan tiga kali, dengan tiga cara yang berbeda.  
 
Pertama, pemimpin sendiri yang menceritakan cerita [taruh tangan di samping mulut], lalu dia minta salah 
seorang (atau sepasangan orang) menceritakan kembali cerita itu sebaik mungkin.  
[Tunjuk seseorang]  
 
Kemudian pemimpin libatkan semua peserta dalam proses menceritakan kembali secara bersama.  
[Pakai tangan di depan seolah-olah menarik tali.]  
 
Lalu pemimpin memberi pertanyaan sederhana untuk membantu peserta menemukan kekayaan dalam cerita 
yang bersifat Pelajaran Rohani.  
[Taruh tangan di atas alis dan lihat ke bawah seolah-olah mencari harta.]  
 
Pada langkah akhir, dia pakai pertanyaan untuk membantu peserta membuat sendiri Aplikasi Rohani."  
[Taru tangan di atas hati.] 
 
Memberi semangat kepada kelompok sampai mereka bisa mengingat  

5 Tahap Menceritakan Cerita Alkitab secara STS  
 

1. Menceritakan cerita kepada kelompok.  

2. Minta salah satu orang menceritakannya kembali.  

3. Memimpin kelompok menceritakannya kembali secara bersama.  

4. Memimpin kelompok menggali Pelajaran Rohani.  

5. Memimpin kelompok menggali Aplikasi Rohani. 

 
 

Perumpamaan Tentang Barang Mahal yang Tersembunyi di Jalan 
(Bahasa Kupang) 

Ada satu orang yang jalan kasi tengga dia pung kampung ko pi karjá di kota. Lama-lama, 

dia jadi kaya. Waktu dia kambali pi kampung halaman, samua orang sambut dia bilang, dia 

ni, dong pung tamán paling bae. 

 

Tagal dia su kaya, dia mau kasi hadia buat dia pung tamán yang batúl dong. Jadi dia bekin 

satu rancana. Satu hari, dia jalan kaluar kampung, ais dia pung besok, dia pulang kembali. 

Pulang deng pulang, dia pangge samua orang yang anggap dia ni, dong pung tamán.  Deka 

itu kampung ada satu gunung, ju dia minta dong samua ko datang katumu dia di itu 

gunung pung sablá. 
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Waktu dong su kumpul datang, ju dia kasi tau bilang, “Beta su karjá ini jalan di sini yang 

manuju pi kali. Kalo bosong iko ini jalan, pasti bosong katumu barang mahal dong. Pi su, ko 

biar bosong dapa itu barang yang beta su sadia kasi sang bosong!" 

 

Dengar bagitu, dong samua mulai jalan. Sonde lama, ada yang bilang, "Weh! Ini jalan ni, 

bagus ó!. Mari kotong pareksa bae-bae dia pung pasir." Ju dong gali ame pasir dari itu 

jalan, ais dong bawa pulang ko pareksa bae-bae itu jalan pung pasir tu.  

 

Ada orang laen yang lari capát-capát di itu jalan. Ma sonde lama ju, jalan putus. Dong 

masparak bilang, “Kotong su tahu ini jalan dari dolu.  Son ada hal baru di sini.  Kotong 

sonde lia barang mahal satu ju ." 
  

Ma ada orang laen dong yang iko tarús di itu jalan yang dong su tahu dari dolu. Waktu 

dong jalan, dong mulai ba’omong bilang, “Lia itu pohon yang su jato di situ tu. Kotong pung 

tamán su kasi pinda itu pohon kasi kotong, te itu pohon ni pele ame kotong pung jalan.”  

Ada ju yang bilang, “Weh, lia itu pohon duri dong.  Te suu ada yang potong buang dong 

pung cabang ko bekin barisi ini jalan.” 

 

Dong sonde lari-lari cari barang mahal. Sonde. Dong jalan tamba lama, tamba palán tagal 

dong mau lia samua yang dong pung tamán su bekin bae itu jalan. Dong tau bilang, itu 

jalan sandiri tu, barang mahal yang dong pung tamán su bekin kasi sang dong. 

 

Ma takuju sa, orang barenti jalan.  Dia pangge yang lain bilang, “Mari ko lia di sin, dolo! 

Di bawa ini pohon di sabla jalan ni, ada barás satu karong.  

 

Ada yang laen bilang, “Lia di sini, lai! Di balakang pohon dong ni, ada banyak panci masak 

yang baru." 

 

Memang bagitu.  Ulang-ulang yang jalan palan-palan dapa lia barang mahal yang 

tasambunyi di sabla jalan. Dong tau bilang, dong pung tamán kaya yang ada taro itu 

barang dong di situ.  Batul! Tagal dia tahu orang yang parcaya sang dia tu, dong pasti 

sanáng iko jalan yang dia su bekin bae kasi sang dong. Tagal dong jalan palan-palan, dong 

akan lia itu barang mahal yang dia su taro  di situ.  

 

Dia su bekin bae itu jalan kasi dia pung tamán dong, ma yang lari capát sonde dapa lia itu 

barang mahal dong. Dong lari deng anggap itu jalan sonde ada pung harga. Dong ju sonde 

toe sapa yang bikin bae itu jalan. (Na, yang barenti ko bawa pulangdeng pariksa itu jalan 

pung pasir dong, tarnyata dong masi tatáp pariksa itu pasir.  Dong balom iko itu jalan 

tadi.)  

 

Samua carita di Alkitab sama ke jalan yang Tuhan Allah su siap memang kasi kotong. 

Orang yang jalan palan-palan dapat katumu barang mahal, andia Tuhan pung ajaran yang 

benar. Ini yang kita lakukan lewat jalan itu pada Simply The Story (StS). 
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Cara menceritakan cerita dengan gerakan tubuh dan ekspresi wajah 
 

Di StS kita melatih cara menggunakan gerakan tubuh dan ekspresi wajah untuk menghidupkan cerita 

menjadisemakin menarik untuk peserta kelompok.  Tapi hati-hati!  Waktu kita sampaikan cerita dari 

Alkitab, kita tidak boleh menambah, tidak boleh mengurangi isi Alkitab.  Jadi gerakan tubuh dan 

ekspresi wajah yang kita pakai, harus benar-benar sesuai dengan isi Alkitab. Kalau suara, ekspresi, 

atau gerakan tubuh kita menunjukkan emosi seperti ketakutan atau kemarahan yang tidak terlihat 

jelas di bagian Alkitab itu, itu berarti kita telah menambahkan Firman Tuhan. Kalau satu emosi tertentu 

memang ada, kita pasti harus menunjukkannya! Kita tidak boleh tambah atau kurang isi Firman 

Tuhan. 

  

Coba ceritakan suatu Cerita Alkitab yang sudah terkenal dari dulu. Fokus kepada bagian cerita yang 

ada karakter berbeda.  Tunjukkan posisi mereka, dan arah yang mereka lihat. Semua gerakan tubuh 

dan ekspresi wajah harus cocok betul dengan teks Alkitab. 

 
 

Sajikan Cerita seperti makanan enak yang baru keluar dari dapur 
 

Cerita-cerita yang kita sajikan itu harus seperti makanan enak. Makanan perlu disiapkan, dan cerita 

juga harus disiapkan. Jadi, mari kita ke dapur ... [jalan ke samping satu langkah]. ... untuk melihat 

bagaimana cerita-cerita kita disiapkan."  [gerakan tanggan seolah-olah memasak] 

 

1. Pertama, kita berdoa. [telapak tangan berdempetan seperti berdoa] 

 

2. Kedua, kita belajar cerita yang dipilih. [tangan terbuka seperti Alkitab terbuka.] 

 

3. Ketiga, kita periksa cerita sedikit demi sedikit untuk mencari Pelajaran Rohani. [tangan di atas alis 

dan lihat ke bawah seolah-olah cari harta. Lalu taruh tangan di depan, dan kedua telapak tangan 

saling berhadapan lebar satu sama lain, ketika mengatakan “periksa bagian cerita satu per satu” 

pindah tangan dari kanan ke kiri seolah menunjukkan beberapa bagian.] 

 

4. Setelah itu, kita mempersiapkan diri untuk membantu peserta kelompok kita menggali Pelajaran 

Rohani yang telah kita temukan. Untuk melakukan ini, kita mengingat Orang Bijak dan pertanyaan-

pertanyaan yang dia gunakan untuk menggali informasi. Kita renungkan cerita sedikit demi sedikit 

dan berpikir bagaimana kita bisa membantu orang lain mencari barang mahal dalam cerita ini. [ketika 

mengatakan “renungkan cerita sedikit demi sedikit” pindah tangan dari kanan ke kiri seolah 

menunjukkan beberapa bagian.] 

 

5. Terakhir, kita menggunakan 4 pertanyaan kunci untuk menggali Aplikasi Rohani [taruh tangan ke 

dada.] Kita menerapkan Pelajaran Rohani yang kita sudah temukan. 
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Ilustrasi Orang Bijak (versi 2018-6-8) 
Bahasa Kupang 

 

Ceritakan bagian pertama ilustrasi ini dengan ekspresi, seolah-olah benar-benar terjadi. Berhenti 

sementara waktu saat Orang Bijak memikirkan apa yang dia harus katakan selanjutnya. Ucapkan 

dialog dengan ekspresi dan suara yang cocok. 

Di satu kampung, orang desa barparkara soal air tagal dong bakalai sapa ada pung hak 

deng sumur di situ. Satu hari orang dari situ putus ko pi minta nasiat dari satu Orang 

Bijak. Banya orang suka ini orang, tagal dia maen tanya tarus sampe dia batúl-batúl 

mangarti itu masala dolo, baru dia kasi nasiat yang bijaksana.  

Waktu itu Orang Bijak datang, dong balóm cerita dong pung parkara, ma dia su tanya 

bilang, “Tolong kasi tau dolu bosong pung parkara tu, parkara macam apa.  Deng dia pung 

akibat apa.  Ma jang omong lama. Carita pendek-pendek sa. Bisa, ko?" 

Dong satuju, ais dong bacarita pendek-pendek. Ju Orang Bijak tanya bilang, "Waktu ini 

parkara belum mulai, apa yang terjadi? Tolong kasi tau dolo, ko beta tamba mangarti." 

Ais dong carita apa yang terjadi sampe ini parkara muncul.   

Ais orang omong lai, bilang, "Sakarang carita ini parkara samua. Tolong carita palan-

palan. Jang lupa samua hal. Biar hal kici ju, carita samua kasi beta."  

Dengar bagitu ju, itu orang dong mulai carita ulang dong pung parkara. 

Ma dong baru carita sapotong, itu Orang Bijak potong tanya, bilang, “Pada waktu itu, ada 

orang dari bosong yang omong satu hal, ko bikin satu hal, ko?  Tolong kasi tau dolo, ko 

beta tamba mangarti.” 

Ais satu mama tua omong bilang, “Dari dulu beta su kasi tau beta pung tatangga ko dong 

jang ame aer talalu banya.”   

Dengar bagitu ju, katua tanya kalo itu waktu ada orang laen yang omong satu hal ko 

bekin satu hal.  Dia mau dengar bae-bae, tagal dia ada tanya dalam hati, “Dari apa yang 

dong su omong deng su bekin tu, beta bisa balajar apa so’al ini orang dong?” 

Ais satu laki-laki muda yang kuat maju pi muka. Dia omong, bilang, “Waktu itu, beta 

putus ko jaga itu sumur bae-bae.  Ma sakarang beta ragu-ragu.  Seharusnya ada hal lebe 

bae yang beta musti bekin itu waktu.” 

Ju itu Orang Bijak minta tarima kasi sang itu laki-laki muda, ais dia tanya yang laen, 

bilang, “Itu waktu, ada yang putus ko pilih satu jalan keluar ko? Deng kalo ada yang pilih 

satu jalan keluar, beta mau tanya kalo ada jalan keluar yang laen ju?.  Dia pikir dalam 

hati, “Dari apa yang dong su putus tu, beta bisa balajar apa so’al ini orang dong?” 
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Sonde lama satu ibu maju pi muka deng dia pung ana parampuan yang pincang.  Itu mama 

omong, bilang, “Beta pung ana nona ni, dia pung kaki jadi pincang tagal kaná pukul waktu 

orang bakalai di itu sumur pas hari partama.” 

Ju itu Orang Bijak minta tarima kasi sang itu mama, ais dia tanya dong samua bilang, 

“Tagal jalan kaluar yang bosong pili tu, ada akibat laen ko, orang laen yang ju kana susa 

ko?” 

Ais itu orang dong samua bacarita satu per satu, akibat laen dari jalan keluar yang dong 

su pili tu. 

Dengar abis ju, Orang Bijak minta ko dong carita lanjut dong pung parkara.  Dong carita 

tamba sadiki, ais dia pontong bilang, “Barenti di situ dolo.”  Ais dia gali informasi ulang-

ulang ko cari tahu apa yang dong su omong deng su bekin.  Dia cari tahu dong su pili ko 

pake jalan kaluar apa, deng dia pung akibat apa.  Dari dong pung jawaban, ketua itu 

balajar makin banya hal so’al ini orang dong.  

Lama-lama baru dong carita abis dong pung parkara samua. Itu Orang Bijak su gali banya 

hal deng su taro parhatian ko dengar bae-bae apa yang dong omong, jadi dia su tahu 

banya hal so’al ini orang dong deng su mangarti batul-batul dong pung parkara.  Tagal itu, 

dia bisa bagi nasiat yang bijaksana kasi sang dong.  

Di Simply The Story, kita ingin menggali informasi berharga dari setiap cerita Alkitab. Untuk 

menemukan barang berharga ini, kita harus menggali informasi sama seperti orang yang bijak itu.  

Kita perhatikan baik-baik isi cerita dan mengajukan banyak pertanyaan. Dengan memakai cara 

begini, kita dapat menggali banyak hal dalam cerita secara mendalam . Cerita Alkitab memang cerita 

sejarah, tapi kita tidak mencari ajaran sejarah saja, kita juga mencari ajaran rohani.  

Ingat cara Orang Bijak mengajukan dua pertanyaan sebelum orang mulai menceritakan pengalaman 

mereka.  Dia juga minta mereka cerita perlahan-lahan, tahap demi tahap. 

Dia minta mereka "menjelaskan situasi secara singkat." Di STS, kita melakukan hal yang sama.  Di 

banyak cerita Alkitab ada sesuatu yang menarik yang membuat kita masuk ke dalam cerita yaitu; 

satu masalah, atau perkara, atau hal yang mengandung sukacita. Kita sebut itu, situasi. Sebelum kita 

mulai menceritakan cerita Alkitab secara perlahan-perlahan dan mengajukan pertanyaan, kita 

mencari situasinya. Apakah ada orang di dalam cerita itu yang lapar atau dalam bahaya? Apakah 

mereka takut atau bingung atau mungkin mengalami sesuatu yang positif? 

Kalau kita mengerti situasi orang-orang dalam cerita, cerita itu akan lebih hidup bagi kita. Kita 

masuk secara emosional ke dalam cerita ketika kita sadar akan situasi dan respons emosional. 

Orang Bijak juga minta orang menceritakan apa yang terjadi sebelum mereka mengalami masalah. 

Di STS kami melakukan hal yang sama. Kita bisa temukan barang berharga di dalam Cerita Alkitab, 

kalau kita mengerti situasi atau latar belakang.  Ini juga disebut konteks cerita. 

Tapi perhatikan hal ini. Untuk menggali ajaran dari satu Cerita Alkitab, konteks sejarahnya penting.  

Tapi kita gali lebih mendalam dari apa yang dilakukan oleh Orang Bijak tadi. Kita juga mencari 

konteks rohani. Kita gali hal rohani dengan pertanyaan seperti ini:  Apakah Tuhan sudah bekerja 

dalam hidup orang-orang ini sebelum cerita mulai? Apakah respons mereka kepada Tuhan positif 
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atau negatif?  Konteks mereka apa? Bagaimana sampai mereka bisa sampai dalam situasi itu? Kalau 

mereka berjuang untuk sesuatu, sudah berapa lama mereka telah berjuang?  Atau sudah berapa lama 

mereka melayani Tuhan? Kalau kita mengerti konteks rohani dari satu cerita seperti ini, itu akan 

membantu kita menggali kekayaan rohani dari cerita tersebut. 

Ingat bagaimana Orang Bijak meminta orang menceritakan pengalaman mereka secara perlahan-

perlahan. Setelah mereka bercerita sedikit, dia menyuruh mereka berhenti sebentar.  Lalu dia 

mengajukan pertanyaan yang sama. Dia bertanya, apa yang orang katakan dan lakukan, karena dia 

ingin belajar tentang orang-orang ini dari kata-kata dan tindakan mereka. Dalam Simply The Story 

kita melakukan hal yang sama. Kita mulai di awal cerita dan secara pelan-pelan dan hati-hati kita 

mendengarkan cerita bagian demi bagian. Kita bertanya pada diri kita sendiri - “Apa yang bisa kita 

pelajari secara rohani dari tindakan dan kata-kata setiap orang di bagian cerita Alkitab ini?” 

Kita menimbang semua orang yang ada di satu bagian cerita, termasuk Yesus dan Allah Bapa. Kita 

bertanya, “Apa yang bisa saya pelajari secara rohani dari apa yang dikatakan dan dilakukan oleh 

mereka?  Dari apa yang mereka pilih (atau bisa pilih)? Dari akibat langsung dari pilihan itu? Dari 

orang yang terkena dampak dari pilihan itu?” Juga, di setiap bagian cerita, kendati nama Tuhan 

disebutkan atau tidak, kita selalu bertanya, "Bagaimana Tuhan bekerja di bagian cerita ini? 

Bagaimana Dia bekerja dalam kehidupan orang?  Apa yang bisa kita pelajari tentang Tuhan?" Kita 

memakai pertanyaan ini untuk menggali "Pelajaran Rohani." 

Dalam STS kita memakai pola ini terus-menerus.  Kita menceritakan bagian dari cerita, barulah 

mengajukan pertanyaan yang sama, berulang-ulang sampai akhir cerita. 

Dengan menggali barang berharga secara perlahan-lahan dan hati-hati, kita lebih mengerti hidup 

orang pada jaman Alkitab.  Mereka sama seperti kita sendiri dalam hidup sehari-hari. Kita juga 

belajar banyak ketika kami mempertimbangkan pilihan dan dampak dari pilihan yang mereka pilih - 

atau bisa pilih. 

Orang Bijak mengajukan banyak pertanyaan dan mendengarkan baik-baik cerita dari masyarakat, 

barulah dia menawarkan nasihat yang baik.  Dengan mengikuti cara tersebut, akhirnya kita siap 

mempertimbangkan kekayaan rohani itu di dalam kehidupan kita sendiri.  Kita siap untuk menggali 

Aplikasi Rohani. 

 

Tugas Kelompok Besar –  
Mengajar Menggali Pelajaran Rohani dan Aplikasi Rohani 
 

Pada waktu kita berkumpul dalam Kelompok Besar (yang pakai nama suku-suku Isra’el) kita melatih 
proses mempersiapkan diri untuk menyampaikan cerita Alkitab. Tujuan dari kesempatan ini adalah 
membantu kelompok mempelajari proses yang digambarkan dalam ilustrasi Orang Bijak. Untuk 
membantu kelompok mempelajari cara Orang Bijak dan memanfaatkan proses itu, Pelatih harus 
melibatkan peserta kelompok dalam proses. Hal-hal yang telah mereka ketahui atau telah diajarkan, 
diharapkan mereka dapat memberitahukannya kepada Pelatih. Tetapi informasi dan keterampilan 
yang baru bagi mereka, haruslah diajarkan oleh Pelatih. 
 

Pelajaran Rohani 
Karena mereka telah mendengar cerita tentang Orang Bijak, pemimpin memroses cerita kembali 
bersama dalam kelompok. Dengan bagitu, mereka dapat mengingat dengan jelas proses itu. 
Jangan memberi tahu mereka langkah-langkah yang harus diikuti.  Tanyaka peserta kelompok apa 



 

Bahan Pelatihan StS  Bahasa Indonesia 5 Oct 2019        2018 The God’s Story Project  
7 

yang dilakukan oleh Orang Bijak terlebih dahulu, lalu apa yang akan dilakukannya selanjutnya. 
Kalau peserta kelompok tidak tahu, baru boleh diberitahukannya. 
 
Ikuti urutan kronologis (urutan waktu). Bagian pertama dari cerita Orang Bijak membahas tentang 
konteks dan situasi. Ajari mereka cara menggali Konteks dan Situasi Rohani. 
 
Ketika tiba saatnya untuk menceritakan bagian pertama dari cerita, tanyakan kepada peserta 
kelompok apa yang perlu dilakukan jika mengikuti Orang Bijak. Tanyakan mereka pertanyaan apa 
saja yang bisa ditanyakan oleh Orang Bijak. Misalnya:  
 

"Apa yang bisa kita pelajari secara rohani tentang ini orang  
 
dari apa yang dia katakan atau lakukan? 

dari apa yang dia pilih atau bisa pilih?  

dari hasil dan dampak pilihan itu? 

 
Apa yang bisa kita pelajari tentang Allah? 

 
Tunjukkan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini supaya peserta kelompok juga ikut cara 
Orang Bijak. 
 
Ajar peserta kelompok untuk memilih salah satu karakter dalam bagian cerita yang diperiksa dan 
menanyakan satu pasang pertanyaan di atas. Lalu pakai pasangan pertanyaan itu untuk setiap 
karakter dalam bagian cerita itu.   
 
Kemudian gunakan pasangan pertanyaan berikut dan melihat kembali bagian cerita itu untuk setiap 
karakter.   Lanjutkan proses ini pelan-pelan, dengan memakai satu pasang pertanyaan sampai 
menyelesaikan semua pertanyaan di bagian cerita itu.  
 
Selesaikan semua pertanyaan untuk semua karakter di bagian cerita, baru lanjut ke bagian cerita 
berikutnya. Timbang baik-baik setiap karakter. Jika peserta kelompok ingin maju terlalu cepat, 
ingatkan mereka bahwa kita ingin berjalan di jalan cerita secara perlahan sehingga kita bisa 
mendapat harta rohani yang tersembunyi.  
 
Kemudian, fokuskan kembali peserta kelompok pada bagian cerita yang belum diperiksa dengan 
cukup dalam. Pakai kalimat seperti: "Apakah kita dapat belajar lebih banyak tentang ‘Petrus’ dari 
cara dia berbicara kepada Yesus?"  
 
Dorong mereka untuk menggali lebih dalam di bagian cerita yang Anda tahu ada lebih banyak harta 
rohani untuk ditemukan. 
 
Ingat, ini persiapan, bukan presentasi. Pertanyaan yang mereka belajar ajukan adalah pertanyaan 
yang Orang Bijak pakai untuk mengerti dan belajar dari apa yang orang ceritakan kepadanya.  
 
Pelatihan ini bukan pelatihan untuk belajar menyampaikan cerita. Dalam pelatihan ini, peserta 
kelompok harus belajar bertanya seperti Orang Bijak – mereka belajar memerhatikan baik-baik dan 
menggali informasi yang pada awalnya tidak mudah atau gampang didapat. 
 

Mempersiapkan diri untuk Diskusi dalam Kelompok 
Setelah peserta kelompok selesai memeriksa semua bagian cerita dengan menggunakan 
pertanyaan dari Orang Bijak, diskusikan dalam kelompok cara memimpin diskusi dengan 
menggunakan pertanyaan itu. Latih mereka untuk memulai diskusi dengan menggunakan metode 
STS (Orang Bijak).  
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Pertama, memberi contoh sendiri kepada kelompok.  Lalu meminta salah satu peserta dari 
kelompok untuk membantu. (Hal ini akan dilatih lagi di sesi berikut, tetapi juga cocok sekarang 
untuk mereka memulai belajar memimpin diskusi untuk menemukan Pelajaran Rohani.) 
 

Aplikasi Rohani 
Kelompok sudah dilatih mencari Pelajaran Rohani dalam sesi terakhir, jadi sekarang bahas kembali 
cara mencari Aplikasi Rohani dan mulai menerapkan beberapa aplikasi Rohani dari Pelajaran yang 
ditemukan tadi. Tunjukkan cara, lalu minta salah satu peserta kelompok mencoba untuk menggali 
Aplikasi Rohani dengan peserta lain dalam kelompok. Beri waktu cukup untuk betul-betul bisa gali 
Aplikasi dari cerita. 
 
 

Pembukaan Cerita 
 

Waktu kita menceritakan Cerita Alkitab, seringkali kita perlu membuka cerita itu dengan informasi 
awal. Ada empat macam informasi yang perlu disampaikan dalam Pembukaan Cerita. 
  

1. Konteks. Untuk memahami Cerita Alkitab dengan benar, seringkali ada informasi yang perlu 
disampaikan pada Pembukaan Cerita seperti konteks dan latar belakang cerita, atau apa 
yang terjadi sebelumnya. Konteks bukan saja konteks sejarah dari cerita, tetapi juga konteks 
rohani: hubungan antara manusia dan Tuhan dalam cerita itu, seperti apa. 
 

2. Istilah. Istilah yang mungkin tidak dimengerti oleh pendengar perlu dijelaskan. Misalnya, 
kata-kata seperti sinagoga, nabi, dll. 

 
3. Informasi Lain. Kadang-kadang informasi lain perlu disampaikan untuk diskusi tentang 

Pelajaran Rohani. Ketika sebuah cerita dibahas, cerita yang lain yang sudah dipelajari oleh 
semua orang yang dikumpulkan dapat dijadikan referensi sebagai contoh. (Katakan, “Kita 
sudah bahas tentang hal ini di cerita lain.”) 

 
4. Cerita Sebelumnya. Jika menceritakan cerita secara berurutan, ketika memulai cerita baru, 

mintalah seseorang yang hadir dulu untuk menceritakan kembali cerita sebelumnya. 
Kemudian minta dua-tiga orang ceritakan kembali beberapa Pelajaran Rohani dari cerita 
sebelumnya. 
 

Kapan kita menyiapkan Pembukaan Cerita? 
 

1. Waktu kita menyiapkan diri untuk menceritakan sebuah Cerita Alkitab, kita timbangkan 
apakah ada informasi tambahan yang perlu disampaikan pada bagian awal cerita. 
Bayangkan seolah-olah ada satu rak buku, dan kita menaruh itu informasi di rak buku itu. 
Kalau sudah menyelesaikan persiapan cerita dan pertanyaan yang mau ditanyakan dalam 
diskusi, timbanglH informasi apa yang dibutuhkan, yang tidak muncul dalam cerita. Lalu 
ambil informasi itu saja (seumpama dari rak buku) untuk mempersiapkan Pembukaan 
Cerita. 
 

2. Kadang-kadang ketika kita sedang menceritakan sebuah cerita, di tengah cerita kita sadar 
bahwa ada informasi yang membantu dalam diskusi, tapi kita lupa masukkan dalam 
Pembukaan Cerita.  Lain kali waktu menceritakan cerita itu, tambahkan informasi itu di 
Pembukaan (asalkan itu ada dalam Alkitab). Pada saat mendiskusikan sebuah cerita, jika 
kita mengingat dan sadar bahwa seharusnya memasukkan sepotong informasi dalam 
Pembukaan Cerita, tambahkan informasi itu dengan cara percakapan yang wajar seperti: 
"Oh, saya lupa memberi tahu hal ini tadi bahwa...." lalu tambahkan informasi yang 
diperlukan. 
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3. Dalam Pembukaan Cerita, kita hanya mengisi informasi yang diperlukan untuk 
mendiskusikan cerita itu. Apa yang dapat ditanggap dari isi cerita itu  sendiri, tidak perlu 
dimasukkan dalam Pembukaan. 
 

4. Pembukaan Cerita harus singkat,  tidak boleh lebih panjang dari cerita itu sendiri. 
 

5. Hanya informasi yang ditemukan dalam Alkitab yang boleh diisi dalam Pembukaan Cerita. 
 
 
 

 

Cara Memimpin Proses Menceritakan Kembali Bersama 
 

Tanyakan kepada peserta kelompok: "Dalam sebuah presentasi, berapa kali ceritanya 
disampaikan?" (Tiga). “Tiga cara, apa saja?” (Menceritakan cerita, Meminta satu orang 
menceritakan kembali, dan Memimpin proses menceritakan kembali bersama.  Gerakan tubuh wajib 
dipakai setiap kali). 
 
Setelah peserta kelompok dilatih Menggali Pelajaran Rohani dan Aplikasi Rohani, sekarang 
saatnya untuk latih mereka dalam cara memimpin proses menceritakan kembali bersama. Kita 
menunggu sampai saat ini untuk tahap ini, supaya kita sudah mengetahui cerita dengan baik, dan 
kita sudah tahu bagian cerita yang mana yang mungkin kita perlu fokus lebih mendalam waktu kita 
membantu kelompok dalam berdiskusi. 
 
Dengan Menceritakan Kembali Bersama, ceritanya disampaikan satu kali lagi.  Tetapi kali ini, kita 
minta bantuan dari pendengar untuk menceritakan kembali bersama ceritanya. Para pendengar 
yang menceritakan sebanyak mungkin dari cerita, bukan pemimpin.  Kita berharap mereka 
menceritakan kembali lebih dari setengah cerita. Tujuan pemimpin adalah membantu para 
pendengar menceritakan kembali semua isi cerita dalam urutan kronologis. Jangan tinggalkan satu 
detail APAPUN. 
 
Proses ini membawa beberapa manfaat.  Dengan mendengarkan cerita pada kali ketiga, cerita 
sudah jelas dan gampang diingat oleh para pendengar. Jika ada kesalahan ketika cerita itu 
diceritakan kembali oleh orang pertama, kesalahan itu bisa dikoreksi dalam proses menceritakan 
kembali bersama. Juga, dengan meminta pendengar membantu menceritakan kembali ceritanya, 
mereka mulai berinteraksi dan masuk dalam diskusi. 
 
Dalam proses ini, para pendengar diundang bicara dan mereka harus merasa nyaman untuk 
berbicara. Inilah kunci untuk membuat orang bersedia masuk dalam diskusi dan mencari kekayaan 
rohani dari Alkitab. 
 
Ada beberapa cara untuk meminta para pendengar menceritakan kembali ceritanya. 
 

1. Minta mereka mengisi frasa: Ceritakan kembali sebagian kecil dari cerita, lalu mulai 
bimbang, dan berbicara perlahan-lahan, seolah-olah minta mereka untuk melanjutkan 
ceritanya. Mari mengundang mereka untuk berbicara. Ada hal yang sulit diingat seperti 
nama, jumlah barang, dan daftar banyak hal, jadi jangan berharap mereka bisa mengisi 
rincian bagitu. Pilihlah bagian dari cerita yang diceritakan dengan menggunakan gerakan 
tubuh.  Minta mereka mengisi frasa, dan bukan hanya satu kata saja. 
 
2. Pakai pertanyaan terbatas: Cara lain untuk memimpin proses ini adalah dengan 
mengajukan pertanyaan terbatas tentang bagian kecil dari cerita seperti, "Tuhan berkata 
apa kepada Musa untuk dia lakukan?” 
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Hati-hati! Hindari pertanyaan yang bersifat umum seperti," Apa yang Musa lakukan?" Atau, "Lalu, 
apa yang terjadi?"  Jika pertanyaan tidak merujuk atau menjurus ke kata-kata spesifik dari bagian 
selanjutnya dari cerita, mereka mungkin akan menyebut sesuatu yang terjadi jauh di kemudian hari 
dalam cerita itu. Tidak menyenangkan jika kita harus mengoreksi apa yang mereka ucapkan itu. 
 
Jika mereka menyebutkan sesuatu yang muncul kemudian dalam cerita, tanggapi dengan positif. 
Katakan sesuatu seperti, "Kamu benar! Itu memang terjadi beberapa saat kemudian. Sebelum itu, 
Musa pergi minta apa dari Tuhan?”  Dengan jawab bagitu, peserta tidak menjadi malu, dan 
peminpin sudah mengembalikan fokus ke tempat yang tepat dalam cerita. Catatan: kita 
menghindari kata ‘tetapi’ – misalnya “Tetapi sebelum itu…”  Mengatakan, "Tetapi sebelum itu," 
menekankan kesalahan. 
 
 

3. Sengaja Gunakan Kalimat Salah - Mungkin satu kali dalam proses Menceritakan Kembali 
Bersama, boleh menyatakan sesuatu yang jelas-jelas salah, seperti "Lalu Musa 
berkata,"Saya tidak mau. Saya akan kembali ke Mesir! ’" Waktu pendengar kaget atau 
ketawa, berkata, "Tidak. Bukan itu yang terjadi! Apa yang sebenarnya terjadi?" 
 

Ada beberapa manfaat menggunakan kalimat yang salah bagini: 
 

1. Itu akan mengejutkan orang dan membuat situasi lebih santai untuk menceritakan 
kembali.  Lebih banyak orang mulai terlibat dalam proses menceritakan kembali. 
 
2. Ini juga membuka pintu supaya mereka yang malu bisa melihat bahwa kita benar-benar 
ingin mereka berpartisipasi. Semua orang dapat melihat kesalahan besar dan mengatakan 
"tidak" tanpa perlu tahu jawaban yang "benar". 
 
Jangan bertindak sebagai kepala sekolah atau polisi yang mencari jawaban yang sempurna. 
Bertindak seperti orang yang hilang jalan; dengan ekspresi muka minta bantuan. 
 
Tidak wajib memakai informasi yang salah. Pakai paling banyak satu kali dengan satu cerita. 
 

 

Cerita tentang Ketua Tersayang 
 

Di satu kampung ada ketua-ketua masyarakat yang sering berkumpul pada sore hari 

untuk berdiskusi dengan masyarakat.  Ada seorang ketua yang pintar membagi nasehat 

bijak.  Beberapa orang selalu mencari kesempatan duduk bersama beliau. Ada ketua lain 

yang tidak banyak berbicara, tapi dia mendengarkan baik-baik suara masyarakat dan ada 

orang lain yang selalu suka duduk bersama ketua ini. Tetapi ada satu ketua yang 

kebanyakan orang di desa itu paling suka duduk bersama. Mereka menyayanginya dan 

mereka memanggilnya, “Ketua tersayang.” 

 

Ketua tersayang ini sering membagi nasehat bijak, dan dia juga suka mendengarkan baik-

baik masyarakat. Tetapi orang juga menyayanginya, karena dia pintar meneruskan 

kebijaksanaannya dengan memberi kesempatan kepada orang lain untuk berpikir dan 

menemukan kebijaksanaan. 

 

Meskipun ketua ini pintar dan tahu jauh lebih banyak daripada masyarakat, ia mendorong 

mereka untuk berbagi pikiran dan menawarkan ide-ide mereka. Seringkali dia tidak 



 

Bahan Pelatihan StS  Bahasa Indonesia 5 Oct 2019        2018 The God’s Story Project  
11 

berbicara — meskipun dia sudah tahu jawaban atas pertanyaan. Dengan cara itu, dia 

mendorong mereka untuk belajar berpikir dan menyelesaikan masalah sendiri. 

  

Dia juga memberi kesempatan kepada istrinya dan anaknya sendiri untuk membagi 

pikiran mereka. Dia tidak takut membiarkan orang lain berbicara, karena dia tahu bahwa 

dia sendiri mengerti banyak hal. Dia tahu bahwa semakin dia memberi keberanian dan 

kepercayaan diri kepada orang-orang yang dia pimpin, semakin mereka akan menghargai 

kepemimpinannya. 

 

Selain itu, ada yang sudah belajar pakai gaya kepemimpinan itu, dan mereka sekarang 

mendorong orang lain untuk menemukan kebijaksanaan. Anak-anak dari ketua ini juga 

percaya diri dan sudah bijak karena mereka berjalan di jejak bapaknya. 
 

Di Alkitab ada cerita pada masa awal pelayanan Yesus di bumi,  ketika 5.000 orang datang untuk 

mendengarkan Dia mengajar. Tetapi orang-orang ini lapar dan membutuhkan makanan. Waktu 

Yesus melihat itu, pertama dia mengajukan pertanyaan kepada murid-murid-Nya, termasuk Filipus, 

dan memberi kesempatan kepada mereka untuk memikirkan bagaimana mereka dapat 

memecahkan masalah itu. Tetapi tidak ada yang pikir untuk meminta Yesus melakukan mukjizat. 

Jadi Yesus menunjukkan jawabannya dengan melakukan mukjizat.  Dia mengubah makanan yang 

dibawa oleh satu anak menjadi makanan. . . yang cukup untuk 5.000 orang. 

 

Berulang kali Yesus memberi kesempatan kepada murid-murid  dan orang lain untuk berpikir dan 

menjawab pertanyaan dengan pendekatan rohani. Bahkan, di Alkitab orang bertanya pertanyaan 

kepada Yesus hampir 200 kali, dan dia menjawab langsung hanya beberapa kali saja! Sebagian 

besar dari pertanyaan itu, Yesus menjawab dengan mengajukan pertanyaan lain atau dengan 

menceritakan perumpamaan. (Ada juga pertanyaan yang Yesus tidak jawab sama sekali.)  Dan 

biasanya, setelah bercerita, Yesus mengajukan pertanyaan dan membuka diskusi. Selama tiga 

tahun Yesus melatih para murid-Nya dengan cara mendorong mereka untuk mendengarkan 

Firman-Nya, lalu berpikir sendiri dan percaya supaya mereka juga tahu membagi kebijaksanaan. 

Dengan cara itu, Yesus mempersiapkan mereka untuk melayani dan memimpin orang lain. 

 

Pada jaman sekarang, ketika Cerita Alkitab dibahas dengan gaya STS, banyak orang yang terlibat 

dalam diskusi adalah kepala keluarga dan orang yang terlibat dalam pelayanan gereja.  Mereka 

tahu lebih banyak daripada orang yang mereka ajar dan bina. Tapi kita memuji pemimpin yang 

bukan sebagai orang pertama yang menjawab setiap pertanyaan. 

 

Waktu kita menyaksikan para pemimpin yang bijaksana dan percaya diri sampai berani 

membiarkan orang lain menjawab terlebih dahulu, kita bersukacita! Para pemimpin ini melihat 

manfaat mendorong orang untuk berpikir dan bertanggung jawab atas pemikiran mereka sendiri. 

Seperti Ketua tersayang, dan seperti Yesus, para pemimpin ini tahu cara menginspirasikan orang 

lain untuk percaya diri. Para pemimpin ini juga tahu kapan kebijaksanaan mendalam mereka 

diperlukan, dan mereka membagikan nasihat dengan rela hati pada waktu yang tepat. 

 

TUJUAN dan Peranan Pemimpin STS 

Perumpaan Ketua tersayang ini berguna dalam situasi di mana ada orang yang mendominasi 

diskusi.  Mereka bermaksud baik, tetapi sudah biasa ambil peranan dominan. Meskipun orang 

mempelajari (atau mempraktekkan) cara STS untuk menceritakan dan mendiskusikan Cerita 

Alkitab, cara ini bisa sulit bagi orang yang biasa berkhotbah di gereja atau memberi ceramah di 

perkuliahan. Peranan pemimpin gaya STS bukan untuk menyampaikan informasi tentang Alkitab 

kepada orang, tetapi untuk memberi kesempatan kepada orang untuk cari sendiri kekayaan Alkitab. 

Ada juga budaya dan struktur sosial di mana orang tertentu saja dianggap pantas untuk mengajar 
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dan membagi informasi.  Orang lain dianggap pantas mendengarkan dan menerimanya saja. Ini 

bisa jadi halangan karena cara STS itu berbeda. 

 
 
 
 
 

Cara belajar Cerita dengan membaca Alkitab & menceritakan kembali 
 

Pada pelatihan ini, setiap peserta membuka Alkitab dan membaca cerita baru menceritakan 
kembali dengan suara keras, pakai kata-kata sendiri.  Peserta diminta menceritakan cerita secara 
percakapan, seolah-olah mereka memberi tahu satu orang apa yang baru saja mereka lihat atau 
dengar. Karena harus pakai kata-kata sendiri, peserta akan perlu waktu cukup untuk menimbang 
cara terbaik untuk menyampaikan cerita dengan kata-kata sendiri.  Pada kali pertama, baca dan 
cerita ulang secara perlahan-lahan. Dengan memakai kata-kata sendiri, kata-kata harus tepat, tidak 
boleh melanggar isi Alkitab.  
 
Kalau sudah selesai membaca dan menceritakan kembali ceritanya, langsung tutup Alkitab, tutup 
mata dan ceritakan ulang cerita sebanyak mungkin. Dengan memperhatikan baik-baik bagian awal 
cerita, bagain berikut sering gampang diingat. Kalau sudah selesai mengulangi ceritanya, buka 
Alkitab dan membaca lagi cerita sambil menceritakan lagi dengan kata-kata sendiri. Lalu tutup mata 
dan tutup Alkitab lagi, dan ceritakan ulang cerita sebanyak mungkin. 
 
Kalau dalam kelompok terlalu ribut, dan jika peserta tidak dapat mendengar diri mereka sendiri, 
minta mereka berbicara lebih keras lagi. 
 
Ada cara lain yang boleh dipakai kalau ada peserta yang membaca kurang lancar. Tawarkan cara 
ini: "Kalau lebih suka belajar cerita dengan mendengar orang lain membaca, silakan duduk di 
samping teman yang membaca dengan suara keras. Kemudian kalian berdua tutup mata dan 
masing-masing mencerita ulang cerita itu sebanyak mungkin. Kalau sudah selesai, teman yang 
baca Alkitab, harus buka lagi dan baca ulang ceritanya. Lalu tutup Alkitab, dan kalian berdua tutup 
mata dan masing-masing mencerita ulang cerita itu sebanyak mungkin.” 
 
Usul kepada peserta kelompok untuk membayangkan cerita itu seolah-olah ada film yang diputar di 
otak mereka.  Ini bisa menolong mereka untuk mengingat jalan cerita. Setiap kali mereka membaca 
dan menceritakan ulang ceritanya, mereka akan mengingat lebih banyak dan memperhatikan apa 
yang tadi terlupakan. 
 
Ingatkan peserta kelompok bahwa kita tidak meminta mereka menghafal cerita.  Kita meminta 
mereka menceritakan kembali apa yang mereka ingat dari cerita itu. 
 
Waktu beberapa peserta kelompok telah menyelesaikan proses ini sekitar empat kali, usulkan 
kepada mereka jika ada yang sudah mengingat cerita seluruhnya dengan sempurna, silakan 
mereka renungkan cerita dan berpikir tentang Pelajaran Rohani yang ada di dalam cerita itu. Berilah 
waktu sekitar 3 menit untuk peserta kelompok yang lain untuk memelajari ceritanya.  
 
Dua hal yang harus diperhatikan: 
 
1. Kalau ada orang yang kesulitan membaca, tanyakanlah apakah dia mau duduk dekat teman 
yang membaca (atau Pelatih yang membaca). Jangan mempermalukan orang yang sulit membaca. 
 
2. Kalau ada orang yang membaca terlalu lemah, mintalah untuk membaca lebih keras. Kalau 
orang TIDAK membaca pakai suara sama sekali, minta mereka mencoba baca pakai suara atau 
duduk dekat teman yang membaca. 


