
6. Susunlah sebuah doa sebagai tanda syukur untuk kekhasan kalian masing-masing!



dan hiasilah jalan di mana-mana.

Jika kau tak dapat menjadi ikan mas, jadilah ikan sepat.

Tapi jadilah ikan sepat terlincah di dalam payau.

Tidak semua dapat menjadi nahkoda,

lainnya harus menjadi awak kapal dan penumpang.

Pasti ada sesuatu untuk semua.

Karena ada tugas berat, maka ada tugas ringan

di antaranya dibuat yang lebih berdekatan.

Jika kau tak dapat menjadi bulan, jadilah bintang,

Jika kau tak dapat menjadi jagung, jadilah kedelai

Bukan dinilai kau kalah ataupun menang.

Jadilah dirimu sendiri yang terbaik!

Douglas Mallock

Langkah-langkah pembentukan konsep pembentukan kekhasan dan keunikan masing-masing
pribadi;

Contoh Soal:

1. Mengapa pohon –pohon menurut penulis puisi diatas berbeda?
Jawab; karena tiap-tiap pohon berbeda-beda. Tapi setiap pohon pasti memiliki keistimewaan
masing-masing.

2. Mengapa pohon-pohon itu indah;
Jawab; karena diciptakan oleh Tuhan baik adaNYA.

3. Apakah ada pesan dari penulis puisi diatas untuk kehidupan anda?
Jawab; ada. Yaitu. Jadilah dirimu sendiri yang terbaik!

E. EVALUASI
1. Test Tertulis

1. Sebutkan ciri-ciri fisik kalian yang khas!
2. Sebutkan kemampuan-kemampuan kalian yang menonjol!
3. Sebutkan sifat-sifat atau karakter-karakter kalian yang dipuji oleh teman-teman kalian?
4. Sebutkan pengalaman-pengalaman khas yang berpengaruh bagi jalan hidup kalian!
5. Bagaimanakah Kitab Kejadian 1:26-31, melukiskan keunikan dan keistimewaan manusia?



“Biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam,” maka
kegelapan pun tidak menggelapkan bagi-Mu, dan malam menjadi terang seperti siang;
kegelapan sama seperti siang.
Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku.

Aku bersyukur kepada-Mu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib, ajaib apa yang Kau
buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya.

Tulang-tulangku tidak terlindung bagi-Mu, ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi
dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah, mata-Mu melihat selagi aku
bakal anak, dan dalam Kitab_Mu semuanya tertulis, hari-hari yang dibentuk, sebelum ada
satupun daripadanya.

Dan bagiku betapa sulitnya pikiran-Mu, ya Allah! Betapa besar jumlahnya.

Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih
saja aku bersama-sama Engkau. Sekiranya Engkau mematikan orang fasik, ya Allah,
sehingga menjauh penumpah-penumpah darah, yang berkata dusta kepada Engkau, dan
melawan Engkau dengan sia-sia.

Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau, ya Tuhan, dan tidak
merasa jemu kepada orang-orang yang membenci Engkau, ya Tuhan , dan .tidak merasa jemu
kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau?
Aku sama sekali membenci, mereka menjadi musuhku.
Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalilah hatiku.
Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku,
Lihatlah apakah jalanku serong,
Dan tuntunlah aku di jalan yang kekal.

D. SAJIAN CONTOH
Baca, renungkan dan garisbawahilah kalimat-kalimat yang menyentuh hatimu dalam puisi
berikut ini:

JADILAH DIRI SENDIRI YANG TERBAIK

Jika kau tak dapat menjadi pohon meranti di puncak bukit,

jadilah semak belukar di lembah.

Jadilah semak belukar yang teranggun di sisi bukit,

kalau bukan rumput, semak belukar pun jadilah!

Jika kau tak boleh menjadi rimbun, jadilah rumput,



makanannya. Dan jadilah demikian. Maka, Allah melihat segala yang dijadikan-Nya itu,
sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keenam.

Dari bacaan Kitab Suci di atas kita dapat mengatakan bahwa, manusia itu adalah ciptaan
Tuhan yang unik dan istimewa, karena:

1. Waktu menciptakan manusia, Allah merencanakan dan menciptakannya menurut gambar dan
rupa-Nya. Menurut citra-Nya. (Kej 1:26).

2. Waktu menciptakan manusia, Allah seolah-olah perlu “bekerja” secara khusus. “Tuhan Allah
membentuk manusia dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam
hidungnya (bdk Kej 2:7).

3. Segala sesuatu, termasuk taman Firdaus, diserahkan oleh Allah untuk manusia (Kej 1:26).

Bukankah manusia itu istimewa? Tuhan memperlakukan manusia secara khusus. Manusia
sudah dipikirkan dan direncanakan oleh Allah sejak keabadian. Kehadiran manusia di muka
bumi sudah dipersiapkan dan diatur secara teliti dan mengagumkan. Manusia sungguh
diperlakukan sebagai “orang”, sebagai pribadi, “seperti” Tuhan sendiri. Betapa uniknya kita
manusia ini!

6. Rasa syukur
Dengan kesadaran akan diri kita, yang unik dan istimewa, yang diciptakan Tuhan dengan
cara khusus dan diperlakukan sebagai “orang”, sebagai pribadi “seperti” Tuhan sendiri, maka
sudah sepantasnya kalau kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur, tidak hanya karena
kita diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang unik dan istimewa saja, melainkan dan
terlebih kita bersyukur karena keagungan Tuhan itu sendiri. Ucapan syukur ini dapat kita
panjatkan dalam bentuk doa, seperti si Pemazmur dalam Kitab Mazmur 139:

Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau
berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh.
Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan atau berbaring, segala jalanku Kau maklumi.
Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya, semuanya telah Kauketahui,
ya Tuhan.
Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke
atasku.
Terlalu ajaib bagiku mengetahui itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya.
Ke mana aku dapat pergi menjauh roh_mu, ke mana aku dapat lari dari hadapan-Mu?
Jika aku mendaki ke langit,Engkau di sana, Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang
mati di situpun Engkau berada.
Jika aku terbang dengan sayap fajar, dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana
tangan-Mu akan menuntuna ku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata:



3. Sifat dan karakter

Selain kemampuan-kemampuan tersebut di atas, manusia masih dihiasi oleh kekayaan rohani
yang lain, yaitu karakter dan sifat, seperti sifat ramah tamah, pemarah, setia, penuh
pengertian dan sebagainya. Di dalam diri kalian, ada sesuatu yang sulit untuk dilukiskan yang
keluar dari diri kalian, sehingga orang lain mengatakan kalian baik, kalian peramah, kalian
suka mengerti, kalian penuh belas kasih dsb. Kalian memiliki apa yang disebut karakter dan
sifat, yang tidak ada pada ciptaan lain. Semuanya itu kalian miliki secara khas.

4. Pengalaman-pengalaman
Setiap manusia, memiliki pengalaman-pengalaman, baik pengalaman yang menyenangkan
maupun pengalaman pahit yang menantang. Dan setiap manusia, terlebih manusia
muda/remaja pasti memiliki pengalaman-pengalaman yang unik,

Dengan diri kalian, kalian dapat membuat kemajuan, pengalaman dan sejarah. Kalian dapat
membuat kemajuan dan pengalaman karena dapat mempertanyakan banyak hal dan mencari
jawaban-jawaban dalam hidup ini. Kalian pasti memiliki pengalaman yang menyenangkan
dan pengalaman pahit yang menantang. Dapatkah kalian mengungkapkan pengalaman-
pengalaman yang telah kalian lalui? Pengalaman-pengalaman tersebut turut membentuk
kalian sehingga menjadi seperti sekarang ini. Kalaian ini khas dan unik.

5. Keunikan Manusia dalam terang Kitab Suci.
Singkatnya, manusia itu makhluk yang indah dan istimewa. Keistimewaan dan keagungan
manusia ini hendaknya kita sadari sungguh-sungguh. Manusia merupakan mahkota dan
sekaligus raja dari semua ciptaan. Untuk melukiskan keistimewaan dan keagungan manusia
itu, Kitab Suci Kejadian menceritakannya dengan indah sekali.

PENCIPTAAN MANUSIA
Kejadian 1: 26 – 31

Berfirmanlah Allah: “Baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Kita,
supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak
dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi.” Maka, Allah
menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia,
laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah
berfirman kepada mereka: “Beranakcuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan
taklukanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala
binatang yang merayap di bumi.”

Berfirmanlah Allah: “Lihatlah, Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang
berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji; itulah akan menjadi
makananmu. Tetapi kepada binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang
merayap di bumi, yang bernyawa, Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi



Pengalaman para remaja juga berbeda-beda. Karena ditentukan oleh lingku ngannya,
namun ia juga bisa menentukan sejarah berikutnya.

5. Keunikan Manusia dalam terang Kitab Suci.

Keunikan dan kekhasan manusia seturut terang Kitab Suci Kej 1:26-31 akan semakin
jelas. Disana dapat kita temukan sejarah penciptaan manusia.

6. Rasa syukur
Bersama Mazmur 139 kita diajak bersyukur atas rahmat penciptaan Allah yang unik
dan khas ini. Keunikan dan kekhasan kita justru karena kita segambar dan secitra
dengan Alah sendiri.

PENJELASAN TEORI

1. Ciri-ciri Fisik.
Secara jasmaniah, remaja adalah manusia yang sedang mekar-mekarnya. Badan mereka
sangat indah dan mengagumkan. Rambutnya, yang hitam, pirang, yang ikal/keriting, lurus,
berombak. Bentuk muka, ada yang bulat, bulat telur, lonjong. Warna kulit, ada yang kuning,
hitam, coklat, putih, Bentuk badan, ada yang pendek, jangkung, kurus, gemuk. Dan secara
keseluruhan, lihatlah keadaan fisik remaja. Lihatlah keseluruhan badan. Begitu indah. Begitu
indah, kedua telinga, kedua tangan, kedua kaki, hidung, dan mulut “dipasang” begitu
tepatnya! Indah dan estetis. Itulah fisik manusia! Dan yang lebih mengagumkan lagi, dari
sekian juta manusia yang hidup dan yang pernah hidup tidak ada satupun yang sama. Bahkan
anak kembar pun, sepintas sama, seperti pinang dibelah dua, tetapi tetap juga berbeda.Itulah
ke-unikan ciptaan Tuhan, yang namanya manusia. Dapatkah kalian menyebutkan cirri-ciri
fisik yang kalian miliki? Banggakah kalian dengan ciri-ciri fisik yang kalian miliki? Yang
berbeda dengan yang lain? Kita harus bangga! Kita harus bersyukur dengan ciri-ciri fisik
yang kita miliki. Harus kita jaga! Harus kita rawat! Harus kita peliharan kemurniannya. Apa
pun bentuk fisik kita, tapi kan satu-satunya di dunia ini, tidak ada yang menyamainya. Kita
,seperti halnya barang antik harus dijaga keberadaannya. Kita adalah unik!

2. Kemampuan-kemampuan.
Dalam badan remaja yang unik dan indah itu terdapat kekayaan rohaniah yang sangat
potensial seperti: kemampuan-kemampuan. menari, menyanyi, berolah raga, tertawa dan
menangis, mencintai dan bercita-cita, berpikir dan berfantasi, berkehendak dan mengambil
keputusan secara bebas,dsb. Darimanakah semua kemampuan ini berasal? Pernahkah kita
berpikir, bahwa kemampuan-kemampuan tersebut merupakan anugerah dari Sang Pencipta?
Yang harus kita gali, kita pahami dan kita kembangkan!

Dengan anggota tubuh, kalian dapat tersenyum, menari, menyanyi. Dengan panca-indra,
kalian dapat melihat, mendengar, merasa. Dengan otak dan hati, kalian dapat berpikir,
bercita-cita, mencintai, percaya dan berharap, mengambil keputusan secara bebas.



AKU PRIBADI YANG UNIK
(Petrus Faber S.Spd)

KOMPETENSI
Standar Kompetensi

Memahami nilai-nilai keteladanan Yesus Kristus sebagai landasan mengembangkan
diri sebagai perempuan atau laki-laki yang memiliki rupa-rupa kemampuan dan
keterbatasan, sehingga dapat berelasi dengan sesama secara lebih baik.

Kompetensi Dasar

Mengenal diri dengan segala kelebihan dan kekurangannya, cita-cita dan panggilan
hidupnya, sehingga menerima diri sebagaimana adanya.

Tujuan Pembelajaran Siswa dapat;
1. Menyebutkan ciri-ciri fisik dirinya
2. Mendeskripsikan kemampuan dirinya
3. Menyebutkan sifat-sifat dan karakter yang dimilikinya
4. Menyebutkan pengalaman-pengalamannya yang unik
5. Mengungkapkan keunikan diri dalam terang Kitab Suci

(Kej 1:26-31)

Uraian Tujuan;
Siswa dapat menemukan identitas atau jati dirinya dengan segala kelebihan dan
kekurangannya, cita-cita dan panggilan hdiupnya, sehingga menerima diri
sebagaimana adanya.

RINGKASAN MATERI

1. Ciri-ciri Fisik.
Secara jasmaniah, remaja pria dan wanita adalah berbeda. Karena ia makhluk Allah
yang unik.

2. Kemampuan-kemampuan.

Masing-masing remaja potensi kemampuannya berbeda-beda.

3. Sifat dan karakter
Sifat dan karakter para remajapun juga berbeda-beda dan memiliki kekahasan.

4. Pengalaman-pengalaman
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