










Fitur KINI KUTAHU ... berisi rangkuman materi dalam bentuk bagan 
atau peta pikiran untuk membantu siswa mengingat ringkasan 
materi. Terakhir adalah fitur IBADAH berisi kegiatan ibadah yang 
akan diselenggarakan sesuai dengan penanggalan Kongzi Li atau 
Yangli. 

Kami sangat mengharapkan sumbang saran dari pembaca untuk 
lebih memperkaya bobot materi buku ini sehingga dapat berguna 
bagi perkembangan metode dan teknik mengajarkan agama 
Khonghucu serta belajar yang mudah dan menyenangkan sehingga 
dapat membuka Gerbang Kebajikan bagi siswa. Semoga Tian, 
senantiasa membimbing dan menyertai kita, Shanzai. 

Salam dalam Kebajikan 

Zeng Zi berkata, 
"Tiap hari aku memeriksa diri dalam tiga ha/: 

1. Sebagai manusia adakah aku ber/aku tidak satya ?
2. Bergaul dengan kawan dan sahabat adakah aku

ber/aku tidak dapat dipercaya ? 
3. Adakah ajaran Guru yang tidak kulatih ?"

( Kitab Sabda Suci atau Lunyu I : 4 )
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PENGENALAN TOKOH 

Hai, namaku Wu Zhenhui. 
Tahun ini aku berusia 8, kelas Ill SD. 
Aku anak sulung dari 2 bersaudara. 

Aku sangat sayang kepada adikku, 
Wu Chunfang. la kelas 1 SD 

Oh ya, ini ayahku 
Wu Guangliang. 
Beliau ayah yang hebat, 
dokter yang cerdas 
dan suka menolong. 

lbuku, Lin Aixue juga 
sangat luar biasa. 
lbuku sangat sayang 
pada keluarga dan 
serba bisa. 
" J 

Aku sangat bangga pada mereka ! 
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FITUR BUKU 

• I
' 

-

Aneka kegiatan yang 
bervariasi untuk 

memantapkan 
pemahaman siswa. 

,fjtffi
HANYU 

Mengasah kemampuan 
seni rohani siswa dan 

mengembangkan 
kecerdasan musik. 

Beragam pertanyaan 
dan dialog yang 
mengantar siswa 
memasuki materi inti. 

Pengenalan huruf 
Hanzi sesuai 
dengan materi. 

Berisi rangkuman atau 
ringkasan materi dalam 
bentuk bagan atau 
peta pikiran. 

Penjelasan singkat ibadah 
yang akan diselenggarakan 1 ' 

dalam waktu dekat sesuai 
dengan penanggalan 

Kongzi Li atau Yangli. 



 Diunduh dari BSE.Mahoni.com





Pelajaran 11 : 
Tugasku, Kewajibanku ......................... 89 

Pelajaran 12 : 
Menolong dengan Tulus ...................... 96 

Bab IV: 
TELADAN MURID NABI KONGZ/ 107 

Pelajaran 13 : 
Semangat Bakti Zengzi .................... 108 

Pelajaran 14: 
Ketekunan Yan Hui .............................. 117 

Pelajaran 15 : 
Keperkasaan Zi Lu .............................. 124 

Pelajaran 16 
Kebijakan Zi Gong ............................. 133 

Daftar Pustaka ............................................... 140 
Glosari ............................................................ 141 

xi 



Salam Keimanan : 

Wei De Dong Tian (baca wei te tong dien) 
artinya : hanya Kebajikan Tian berkenan 

Jawaban: 

Xian You Yi De (baca sien yu yi te), 
Shanzai (baca san ca,) 

artinya : bersama miliki yang satu ; Kebajikan. 
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DOA SEBELUM BELAJAR 

Ke hadirat Tian Yang Maha Esa, 
dengan bimbingan Nabi Kongzi, 

dipermuliakanlah. 
Terima kasih Tian atas 

kesempatan belajar yang Tian 
berikan kepada kami. 
Bimbinglah kami untuk 

dapat tekun belajar, 

Shanzai. 
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DOA SETELAH BELAJAR 

Puji dan syukur ke hadirat Tian, 
semoga berolehlah kami kekuatan 

dan kemampuan untuk 
menjalankan dan 

mengembangkan Cinta Kasih, 
Kebenaran/Keadilan/Kewajiban, 

Susila, Bijaksana, dan 
Dapat Dipercaya 

di dalam hidup sehari-hari, 

Shanzai. 



Ba Cheng Zhen Gui J\  iJoc   i_m 
(baca : pa jeng cen kuei) 

Delapan Pengakuan Iman 

Cheng Xin Huang Tian iJ£ 1   
(baca jeng sin huang dien) 

Sepenuh Iman Percaya Kepada Tuhan Yang Maha Esa 

Cheng Ziin Jue De iJ£ •   f f i  
(baca jeng cuen cie te) 

Sepenuh Iman Menjunjung Kebajikan 

Cheng L i  Ming Ming iJoc ii. ff.Ii 1rp' 
(baca jeng Ii ming ming) 

Sepenuh Iman Menegakkan Firman Gemilang 

Cheng Zhr Gui Shen iJ£   .!¥. *' 
(baca jeng ce kuei shen) 

Sepenuh Iman Menyadari Adanya Nyawa dan Roh 

Cheng Yang Xiao s r  iJ£   * , , 
(baca jeng yang siao se) 

Sepenuh Iman Memupuk Cita Berbakti 

Cheng Shun Mu Du6 iJ£ JIIW * U
(baca jeng suen mu tuo) 

Sepenuh Iman Mengikuti Genta Rohani Nabi Kong Zi 

Cheng Qrn Jrng Shu iJoc iX t£ 
(baca jeng jin cing su) 

Sepenuh Iman Memuliakan Kitab Si Shu dan Wu Jrng 

Cheng Xing Da Dao iJoc fr *. @: 
(baca jeng sing ta tao) 

Sepenuh Iman Menempuh Jalan Suci 

xv 



BABI 
KITAB SISHU, KITABKU 

Pelajaran 1 : 
Kitab Sishu, Kitab yang Pokok 

Pelajaran 2: 
Sabda Suci Nabi Kongzi 

Pelajaran 3 : 
Sikap Delapan Kebajikan 

Pelajaran 4 : 
Mengzi, Sang Penegak 

1 



• I 

Pelajaran 1 
Kitab S/SHU, Kitab yang Pokok 

2 

Wei De Dong 
Tian, Guru. 

Setiap agama 
memiliki kitab 
suci, apakah 

kitab suci 
Agama 

Khonghucu?. 

Xian You Yi De, 
Rongxin. Kitab 

SuciAgama 
Khonghucu yang 

pokok adalah 
kitab Sishu atau 

kitab Yang Empat. 
Kitab Sishu terdiri 

dari 4 kitab. 
Mari guru 
jelaskan. 



KITAB SISHU 
merupakan kitab yang POKOK 

1 2 

3 4 

3 
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Bagian Kitab ke-1 

Kitab pertama dalam Sishu adalah 
KITAB AJARAN BESAR atau DA XUE (baca ta syie). 

Kitab ini berisi tentang pembinaan diri. 
Kitab Ajaran Besar ditulis oleh murid 

Nabi Kongzi yang bernama Zengzi (baca ceng ce) .. 

Bagian Kitab ke-2 

Kitab kedua da1am Sishu adalah 
KITAB TENGAH SEMPURNA atau 
ZHONGYONG (baca cong yong). 

Kitab ini berisi tentang ajaran keimanan. 
Kitab Tengah Sempurna ditulis oleh cucu Nabi Kongzi 

yang bernama Zi Si (baca ce se). 



Bagian Kitab ke-3 

Kitab ketiga dalam Sishu adalah 
KITAB SABDA SUCI atau LUNYU (baca luen yi). 

Kitab ini berisi ajaran dan percakapan 
Nabi Kongzi dengan murid-murid. 

Khusus bab X berisi tentang 
kehidupan sehari-hari Nabi Kongzi. 

Bagian Kitab ke-4 

Kitab keempat dalam Sishu adalah KITAB MENGZI. 
Mengzi adalah nama seorang rasul dalam 
Agama Khonghucu yang hidup 107 tahun 

setelah wafatnya Nabi Kongzi. 
Rasul Mengzi menulis sendiri kitab ini. 

Kitab Mengzi berisi uraian atau penjelasan 
tentang ajaran Nabi Kongzi. 

5 
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: "Kitab Si Shu ini adalah kitab yang pokok dalam agama 
Khonghucu. Yang terdiri dari 4 kitab tersebut. Kitab inilah 
yang digunakan sebagai pedoman hidup beragama." 

: "Terima kasih, Guru. Rongxin akan mencoba 
mempelajarinya." 

MARI BERMAIN ! 

Buatlah 5 kartu dari potongan karton, masing-masing tuliskan 
Sishu, Kitab Ajaran Besar, Kitab Tengah Sempurna, Kitab 
Sabda Suci, dan Kitab Mengzi. 

Mari bermain berkelompok ! Masing-masing kelompok terdiri dari 5 
orang dengan 25 kartu. Aturan main seperti bermain kuartet. Kocok 
kartu dan bagikan 5 kartu secara acak kepada setiap pemain. 

Mulailah permainan, usahakan memiliki 5 kartu yang berseri sesuai 
nama kitab. Siapa yang terlebih dahulu mendapat 5 kartu lengkap, 
dialah pemenangnya ! 



ttffi-__ I -

I - I -

HANYU 

Ulangilah membaca 
nama-nama kitab 
dalam SISHU. 

Nabi bersabda, "Luaskanlah 

pengetahuanmu dengan membaca Kitab-

kitab dan batasi/ah dirimu dengan 

Kesusilaan. Dengan demikian kamu tidak 

melanggar Kebenaran." 

( Kitab Sabda Suci atau Lunyu XII : 15) 
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Pelajaran 2 
SABDA SUCI NABI KONGZ/ 

Kitab Sishu 
membimbing kita untuk 

menjadi umat yang 
baik. Rongxin masih 

ingatkah bagian 
kitab Sishu? - - -

: "Masih, Kitab Sishu terdiri dari 4 kitab yaitu kitab Ajaran 
Besar, kitab Tengah Sempurna, kitab Sabda Suci, dan 
kitab Mengzi." 

: "Bagus, mari Guru jelaskan di kelas." 

: "Wei De Dong Tian, anak-anak." 

: "Xian You Yi De, Guru." 

10 
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:"Tadi Melissa bertanya bagaimana menjadi umat 
Khonghucu yang baik ? Siapa yang tahu ?" 

: "Harus belajar, Guru." 

@ : "Bagus, belajar dari mana ?" 

: " Dari Kitab Sishu" 

: "Benar, sebagai umat Khonghucu kita harus mempelajari 
Kitab Sishu supaya dapat memahami Firman Tian 
melalui sabda Nabi Kongzi." 

e : "Sabda itu apa ?" 

.-

-

: "Sabda adalah perkataan atau ucapan dari seorang Nabi 
atau Raja. Di dalam Kitab Sishu tercatat Firman Tian 
yang terpancar melalui sabda Nabi Kongzi. Mari kita 
ulangi bersama dengan menyebutkan bagian kitab 
Sishu. Apa kitab yang pertama ?" 

: "Kitab Ajaran Besar atau Da Xue. Kitab ini berisi tentang 
pembinaan diri." 

: "Apa kitab yang kedua ?" 

:" Kitab Tengah Sempurna atau Zhong Yong berisi 
tentang ajaran keimanan." 

: "Apa kitab yang ketiga ?" 

: "Kitab Sabda Suci atau Lunyu berisi percakapan Nabi 
Kongzi dengan murid-muridNya." 

:"Apa kitab yang keempat?" 

e :"Kitab Mengzi, ditulis oleh Rasul Mengzi." 



... 

: "Bagus, kalian telah belajar dengan sungguh-sungguh. 
Semua bagian kitab Sishu memberi tuntunan kepada 
kita supaya menjadi umat Khonghucu yang baik atau 
disebut junzi." 

: "Adakah rangkuman dari sabda Nabi Kongzi yang dapat 
kita pelajari ?" 

: "Delapan Kebajikan. Ayo semua berdiri dan tirukan 
gerakan Guru !" 

12 
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@ : "Bagaimana, sudah hafal ? "

: "Wah, menyenangkan sekali. Meskipun belum hafal, 
Yongki akan berlatih!" 

: "Baik, pertemuan berikut Guru akan menjelaskan lebih 
lanjut. Wei De Dong Tian." 

: "Xian You Yi De." 
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Mari membuat kartu berantai berisi DELAPAN KEBAJIKAN. 

Siapkan karton putih berukuran   HVS sebanyak 9 bagian. 
Tulislah DELAPAN KEBAJIKAN pada bagian teratas dan lanjutkan 
dengan isi delapan kebajikan. Lubangilah setiap kartu bagian atas 
dan bawah di tempat yang sama, ikatlah dengan benang (seperti 
contoh pada fitur Kini Kutahu). Gantungkan kartu berantai ini di 
ruang belajar kalian. 

Selamat membuat ! 
Dapatkah kalian mengetahui urutan Delapan Kebajikan ? 

(baca pa) 
delapan 

fjtffi 
HANYU 

(baca te) 
kebajikan 



)\ *  
DELAPAN KEBAJIKAN 

XIAO 

ZHONG 

LIAN 

BERBAKTI 

RENDAH HATI 

SATYA 

DAPAT DIPERCAYA 

SUSILA 

KEBENARAN 

SUCI HATI 

TAHU MALU 

15 
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0 )

T A H U M A L U '

SUCI HATI 

KEBENARAN 

BERBAKTI 

I / RENDAH HATI 

DELAPAN 
KEBAJIKAN 

I 
SUSILA 

- - - S A T YA 

'
DAPATDIPERCAYA 



Tahukah kamu Sembahyang Leluhur 
yang akan diperingati pada 

7 yue 15 ri I tanggal 15 bulan 7 Kongzi Li? 

Mengapa dilakukan ibadah ini ? 

Tahun ini diperingati tanggal berapa ? 

Rongxin bersembahyang 
kepada leluhur di rumah 

17 
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Sembahyang Leluhur selalu diperingati oleh 
umat Khonghucu sebagai wujud LAKU BAKTI 

kepada orang tua atau leluhur yang 
telah mendahului kita. 

"Sesungguhnya LAKU BAKTI itulah POKOK 
KEBAJIKAN. 

Daripadanya ajaran AGAMA dapat 
berkembang. Tubuh, anggota 

badan, rambut dan kulit, diterima dari ayah 
dan bunda; {maka), 

perbuatan tidak berani membiarkannya 
rusak dan Iuka, itulah 

PERMULAAN LAKU BAKTI." 

"Menegakkan diri hidup menempuh Jalan Suci, 
meninggalkan 

nama baik di jaman kemudian sehingga 
memuliakan ayah bunda, 

itulah AKHIR LAKU BAKTI. Adapun Laku Bakti 
itu dimulai dengan mengabdi kepada ORANG 

TUA, selanjutnya mengabdi 
kepada pemimpin dan akhirnya menegakkan 

diri." 

{Kitab Bakti atau Xiao Jing I : 4) 



• 
Pelajaran 3 

Sikap Delapan Kebajikan 

19 
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( '
: "Apa nama sikap doa itu ?" 

: "Kalau tidak salah sikap Bao Xin Ba De (baca pao sin 
pa te)." 

: "Benar, tahukah kalian artinya ?" 

: "Belum." 

: "Pertemuan sebelumnya kalian telah belajar Delapan 
Kebajikan. Masih ingatkah urutan Delapan Kebajikan ? 
Caba ulangi bersama !" 

• .... : "Xiao-berbakti, Di-rendah hati, Zhong-... 
satya, Xin-dapat dipercaya, Li-susila, 

Yi-kebenaran, Lian-suci hati, Chi-tahu malu." 

: "Bagus, kalian hebat. Sikap Bao Xin Ba De (baca pao 
sin pa te) artinya sikap delapan kebajikan mendekap 
atau menjaga hati. Sikap ini adalah sikap ketika berdoa. 

Mari angkat kedua tangan kalian, tangan kiri 
melambangkan ayah, tangan kanan melambangkan ibu. 
Kedua ibu jari dipertemukan membentuk huruf ren 
artinya manusia. Diletakkan di atas ulu hati atau dada. 
Caba kalian tirukan." 

: "Mengapa diletakkan di ulu hati atau dada, Guru ?" 

: "Pertanyaan yang bagus, artinya aku selalu ingat kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, yang telah menjadikan aku 
manusia melalui ayah dan ibu. Aku wajib menjalankan 
Delapan Kebajikan yang dilambangkan oleh 8 jari kita." 

: "Oh, demikian. Sikap doa kita memiliki arti yang 
simbolis." 



: "Benar, dalam agama segala sesuatu dinyatakan dalam 
bentuk lambang atau simbol yang memiliki arti dan 
kegunaan masing-masing. Yongki, coba ulangi sikap 
BaoXin Ba De" 

Artl: slkap doa, 
aku selalu In9at k@pada, 'TlJhain, 

Yang Maha E.sa, y.ang tela'h 
·menjad1kan aku ma1n1sla me·la.lu, 

a:ya:h da:n 1buk•11,,. 
Yongld wajib men,jala.n'kan 

Oelapan Keba.Jil kan 

21 
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:"Apa bedanya dengan sikap bai (baca pat) ?" 

: "Bai (baca pat) adalah sikap menghormat dengan sikap 
Bao Tai Ji Ba De (baca pao dai j i  pa te) artinya sikap 
delapan kebajikan yang mendekap lambang kehidupan. 
Sikap ini digunakan untuk menghormat kepada teman 
sebaya. Mari Guru beri contoh." 

1 

Sikap Bao Tai Ji Ba De 
diletakkan di dada, untuk 

mengikuti upacara 
sembahyang 

3 
Sikapbai 

(baca pai) 
senSBaman tangan 
dinaikikan hin&sa 

daerah antara 
mullut dan hiduns 

Uiillt!Uk. menghormat 
kepada ya:ng 

sebaya 

2 
Sikap Gong Shou 
(baca kong sou) 

1.en11aman ta,nga n 
dHet.akkan di dada. 

uinu.1k mem1 balas 
hormat kepada 

yang lebih mudi.l 

4 

S,i,kap Yi (baca /), , , . ,_   
genp1man u n p i n  
df1natlkkan Mngga 

da,en,h a111tara kedua 
m a n  untJulk 

me.nghormat kepada 
0 yans, tebih tuei 
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Mari berlatih sikap delapan kebajikan, sikap doa Bao Xin Ba 
De (baca pao sin pa te) dan sikap menghormat Bao Tai Ji Ba 

De (baca pao dai j i  pa te). 

Berilah pertanyaan kepada temanmu, misalnya: 

Pertanyaan : bagaimana sikap menghormat kepada yang 
lebih muda 

Jawaban : sikap Gong Shou (baca kong shou), praktekkan 
dengan sikap tangan Bao Tai Ji Ba De (baca pao dai j i  pa te) 
di dada. 

bao 
(baca pao) 

menjaga 

x,n 
(baca sin) 

hati 

&ii 
HANYU 

ba 
(baca pa) 

delapan 

de 
(baca te) 

kebajikan 



oleh : ER 

SUNGGUH MULIA 

D = 1 
4 / 4  
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17 I 6--=--l5-l 65632 I 1- - - I  
NABI YANG MULIA TRIMALAH HORMATKU 

Nabi bersabda, 

"Seorang Junzi malu bi/a kata-katanya melampaui 
perbuatannya." 

( Kitab Sabda Suci atau Lunyu XIII : 19) 
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N 
0) 

BAOXINBADE 

I
Delapan Kebajikan Menjaga / 

Mendekap Hati 

I
Sikap Doa 

I
artinya 

"Aku selalu ingat kepada Tian, 
yang telah menjadikan aku 

manusia melalui ayah dan ibu. 
Aku wajib menjalankan 

Delapan Kebajikan." 

BAOTAIJI BADE 

I
Delapan Kebajikan Mendekap 

Lambang Kehidupan 

I
Sikap Hormat 

I
- Gong S h o u - lebih muda
- Bai - sebaya
- Yi - lebih tua
- Ding Li - Tuhan, Nabi

dan shenming
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Pelajaran 4 
Mengzi, Sang Penegak 

Guru, Zhenhui 
ingin menanyakan, 
siapakah Mengzi? 

. Mengzi adalah 
1 tokoh penegak ajaran 

Ru Jiao yang hidup 
107 tahun setelah 

Nabi Kongzi 
wafat. 

27 
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:" Rujiao (baca ru ciao) itu apa, Guru ?" 

:" Rujiao adalah agama bagi kaum yang taat, lembut hati, 
beroleh bimbingan atau terpelajar yang telah ada jauh 
sebelum Nabi Kongzi lahir. Di Indonesia disebut agama 
Khonghucu, mengikuti istilah dari sarjana Barat yang 
menyebut Rujiao dengan Konfusianisme. Hal ini 
didasarkan pada peranan penting Nabi Kongzi sebagai 
Nabi yang menyempurnakan dan menggenapkan Rujiao." 

: "Mengapa nama Mengzi menjadi bagian dari kitab Sishu?" 

: "Kitab Mengzi berisi percakapan Mengzi bersama dengan 
raja-raja, tokoh-tokoh aliran dan para pemikir pada jaman 
perang Zhanguo (baca can kuo). Dalam percakapan 
tersebut Mengzi senantiasa memiliki semangat untuk 
mengembangkan Jalan Suci dan Kebajikan, 
mengungkapkan Cinta Kasih dan Kebenaran." 

: "Mengzi mengajak dunia menyelamatkan kehidupan rakyat, 
menentang peperangan, membenci pembunuhan, 
mengutamakan kebenaran daripada keuntungan, mengajak 
pemimpin dunia memuliakan kedudukan rakyat, mau 
bersuka duka bersama rakyat, dan pemerintahan wajib 
didasari Cinta Kasih. Mengzi menegakkan dan meluruskan 
kembali kemurnian Rujiao." 

:" Mungkin Mengzi seorang yang hebat sehingga dapat 
berbicara dengan orang-orang penting di jamannya." 

: "Ya, Mengzi memang hebat dalam kesungguhannya 
mempelajari dan menerapkan ajaran Rujiao dalam 
kehidupan nyata. Mengzi mengajak kita menegakkan hak-
hak asazi manusia, sadar akan kehormatan diri sebagai 
mahluk ciptaan Tian yang berbudi." 

: "Seperti Nabi Kongzi, Mengzi pasti sangat rajin belajar 
sehingga pandai." 



: "Benar sekali, Mengzi adalah murid dari Zi Si (baca ce se), 
cucu Nabi Kongzi. Keberhasilan Mengzi berkat 
pengorbanan dan dukungan ibunya. Pernahkah kalian 
mendengar cerita tentang masa kecil Mengzi?" 

e : "Belum, Guru."

({J : "Mari, Guru ceritakan dari buku ini."

Saat masih kecil, ayah Mengzi 
telah meninggal dunia. Sejak saat 
itu, lbunya yang membesarkan. 
Mereka tinggal di dekat makam, 
di sekitarnya juga banyak makam 
yang lain. Mengz i  ser ing 
menirukan tingkah laku orang 
yang datang ke pemakaman 
seperti bersembahyang dan 
menangis. 

lbu Mengzi lalu pindah ke pusat 
keramaian. Di dekat tempat 
tinggalnya ada pasar yang sangat 
ramai. Lagi-lagi Mengzi menirukan 
cara penjual babi dan kambing 
memotong daging. lbu Mengzi 
menganggap tempat ini juga 
bukan tempat tinggal yang baik, 
lalu mereka pindah lagi ke kota 
kecil yang berdekatan dengan 
sekolah. 

Murid-murid belajar di sekolah itu 
setiap hari. Mereka juga belajar 
mengenal tata susila. Mengzi 
menirukan mereka belajar dan 
mengenal tata susila. lbu Mengzi 
memutuskan untuk tinggal di sini 
dengan hati tenang. 

29 



30 

Sejak ayah Mengzi meninggal 
dunia, kehidupan keluarga 
sangatlah sulit. Setiap hari lbu 
Mengzi harus bersusah payah 
menghidupi keluarga. Pada suatu 
hari, Mengzi meninggalkan 
sekolah sebelum waktunya dan 
pulang ke rumah. lbu Mengzi 
sangatsedih dan marah. 

Ketika itu, lbu Mengzi sedang 
menenun kain, lalu diambilnya 
gunting dan memotong kain tenun 
itu di bagian yang penting. Mengzi 
sangat panik, lalu berlutut di lantai 
dan bertanya mengapa ibu 
bertindak seperti itu. lbu Mengzi 
memarah inya sambi l  ber-
kata,"Dalam hal belajar Mengzi 
sama dengan ibu menenun kain, 

sehelai demi sehelai dipintal menjadi cun (bacajuen) (1/30 meter), 
cun demi cun ditenun menjadi 1 chi (bacaje) (1/3 meter) lalu menjadi 
1 zhuang (baca cuang) (3,3 meter) dan menjadi ya (baca ya) 
(selembar kain besar). Belajar juga demikian, hari demi hari, bulan 
demi bulan, tahun demi tahun, berlanjut terus barulah memperoleh 
kemajuan. Hari ini Mengzi bosan belajar, itu sama dengan kain yang 
ibu potong ini, sudah tidak dapat dipakai atau berguna lagi." 

Mendengar perkataan ibunya, 
Mengzi sangat tersentuh dan 
mengerti akan hal tersebut. 
S e l a n j u t n y a  M e n g z i  ra j in  
bersekolah setiap hari. Berkat 
kebijaksanaan ibunya, Mengzi 
berhasil menjadi penyempurna 
Rujiao melalui tulisannya yang 
mencatat ajaran dan percakapan 
Mengzi  dalam menghadapi 

kemelutjaman yang sangat membahayakan kemurnian ajaran Rujiao. 
Kumpulan tulisan Mengzimenjadi bagian dari kitab Sishu. 



: "Demikianlah cerita Mengzi ketika kecil, semangat 
belajarnya menjadikan Mengzi berhasil sebagai Penegak 
Ajaran Rujiao. Apakah kalian dapat menceritakan kembali 
cerita ini. Bagaimana kalau kita perankan cerita ini, siapa 
yang mau menjadi Mengzi ? Siapa yang mau berperan 
sebagai ibu Mengzi ?" 

: "Saya mau jadi Mengzi !" 

:"Saya jadi ibu Mengzi !" 

@ : "Baik, mari kita perankan secara bergantian."

Mari bermain peran memperagakan cerita Mengzi. Setiap anak 
dapat berperan sebagai Mengzi dan lbu Mengzi. Hafalkan 

percakapan seperti dalam cerita. 

Selamat bermain drama Mengzi ! 

Dapatkah kalian merasakan perasaan lbu Mengzi dan Mengzi? 

Tulislah pada selembar kertas urutan cerita dengan kalimatmu 
sendiri. Gantungkan cerita ini di dinding ruang belajarmu 

supaya kalian selalu ingat semangat belajar Mengzi. 

 :£ 
. "'fA .. R:f 

HANYU 

meng 
(baca meng) 

ZI 
(baca ce) 
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MENGZI 

- Ayah meninggal

[ s a n g a t
peduli pendidikan 

- lbu pindah rumah 3 kali, dekat 

makam 

L.. Bosan belajar 
pasar 
sekolah 

L.. lbu kecewa* 
menggunting kain tenun * 

bosan belajar = tidak berguna

* 
Mengzi sadar * 
rajin belajar * 

penyempurnaan Rujiao •



Pernahkah kalian makan KUE BULAN ? 

Tahukah kalian mengapa Zhongqiu Jie diperingati 
pada 8 yue 15 ri I tanggal 15 bulan 8 Kongzi Li? 

Mengapa kita melakukan ibadah ini? 

Untuk tahun ini, tanggal berapakah kita merayakannya ? 

Pada tanggal 15 bulan ke-8 Kongzi Li adalah saat bulan purnama di 
pertengahan musim gugur di belahan bumi utara. Saat itu cuaca 
baik dan bulan nampak sangat cemerlang. Para petani sibuk dan 
gembira karena musim panen. Maka musim itu dihayati sebagai 
saat-saat yang penuh berkah Tian Yang Maha Esa melalui 
bumi yang menghasilkan berbagai biji-bijian dan buah-buahan. 
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Pada saat purnama yang cemerlang itu, dilakukan sembahyang 
kepada Malaikat Bumi sebagai pernyataan syukur. Sajian 
khusus berupa KUE BULAN atau disebut MOON CAKE yang 
sering disebut ZHONGQIU YUE BING (baca cong jiu yue ping) yang 
artinya 'kue bulan pertengahan musim gugur' yang melukiskan bulat 
dan cemerlangnya bulan. 



BAB II 
NABI KONGZ/, NABIKU 

Pelajaran 5 : 
Kelahiran Nabi Kongzi 

Pelajaran 6: 
Masa Hidup Nabi Kongzi 

Pelajaran 7 : 
Wafat Nabi Kongzi 

Pelajaran 8 : 
Genta Rohani Tian 
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• I 

Pelajaran 5 
Kelahiran Nabi Kongzi 

Nabi Kongzi 
lahir di Qufu, 

sebuah kota di 

,CCD 



: "Zhongguo (baca cong kuo) itu di mana ?" 

: "Zhongguo adalah negara Tiongkok atau China, letaknya 
jauh dari Indonesia. Mari, ayah tunjukkan letak Zhongguo 
pada peta dunia, Nah, di sinilah Zhongguo, sedangkan 
Indonesia berada di sini." 

: "Wah jauh sekali, bagaimana kita dapat mengetahui cerita 
tentang Nabi Kongzi ?" 

: "Cerita tentang Nabi Kongzi terdapat di buku-buku yang 
dahulu dibawa oleh orang-orang dari negara Zhongguo. 
Ketika itu masih dalam bahasa Hanyu (baca han yu) 
kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. 
Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia juga telah 
menterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ayah 
memiliki sebuah buku tentang Nabi Kongzi, buku ini 
pemberian teman ayah dari Taiwan." 

: "Sayang sekali Chunfang tidak dapat membacanya." 

: "Oleh karena itu, kalian harus rajin belajar bahasa Hanyu 
supaya dapat membacanya sendiri, ceritanya bagus 
sekali. Dengarkan cerita ayah." 
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lni adalah ayah Nabi Kongziyang 
bernama Kong Shulianghe (baca 
gong su Jiang he) dan lbu Yan 
Zhengzai (baca yen ceng ca,) 
sedang bersembahyang di bukit 
Ni untuk memohon seorang 
anak laki-laki. 

Beliau telah memiliki 9 putri dan 
seorang putra. Sayang putranya 
cacat kaki sehingga tidak dapat 
melanjutkan keturunan keluarga 
Kong. 

Doa suci lbu Yan Zhengzai 
berkenan kepada Tian, Tuhan 
Yang Maha Esa. Suatu malam 
l b u  Z h e n g z a i  b e r o l e h  
penglihatan, datanglah Malaikat 
Bintang Utara dan berkata 
kepadanya, "Terimalah karunia 
Tian, seorang putra yang Agung 
dan Suci, seorang Nabi. Engkau 
harus  m e l a h i r k a n n y a  di 
Kongsang (baca gong sang)." 
Sejak saat itu lbu Zhengzai 
mengandung. 

Ketika mengandung, lbu Zhengzai kembali beroleh penglihatan. 
Ada lima orang tua atau Sari Lima Bintang turun di pendapa 
rumah sambil menuntun seekor hewan seperti lembu kecil yang 
bertanduk tunggal dan bersisik seperti naga. 

Hewan itu berlutut di hadapan lbu Zhengzai, dari mulutnya 
keluarlah sebuah batu kumala yang bertulis, 

"Putera Sari Air Suci akan melanjutkan Dinasti Zhou (baca cou) 
yang telah melemah dan menjadi Raja Tan pa Mahkota." 

lbu Zhengzai mengikatkan sehelai pita merah pada tanduk 
hewan tersebut. 



Saat menjelang kelahiran Nabi 
Kongzi, datanglah dua ekor naga 
yang berjaga di kanan dan kiri 
bukit, terdengar suara musik di 
angkasa, dua orang bidadari 
menampakkan diri di udara 
menuangkan bau-bauan yang 
wangi seolah-olah memandikan 
lbu Yan Zhengzai. 

Tepat tanggal 27 bulan ke-8 
Kongzi Li tahun 551 SM, lahirlah 
sang bayi yang dinantikan. 

Sang bayi diberi nama Qiu Ji (baca jiu) yang berarti bu kit alias
Zhong Ni 11fl (baca cong ni) berarti anak ke-2 dari Bu kit Ni. Nama 
ini sesuai dengan tempat ayah bunda memohon karunia Tian di 
BukitNi. 

Kelak sang bayi akan dikenal sebagai Nabi Kongzi atau nabi dari 
marga Kong (baca gong). Sang Tianzhi muduo (baca dien ce mu 
tuo) atau Genta Rohani utusan Tian Yang Maha Esa. 

Tempat kelahiran Nabi Kongzi di kota Zouyi (baca cou 1), desa 
Changping (baca jang bing) di Lembah Kongsang (baca 
gongsang), negara bagian Lu. Saat ini di Jazirah Shandong 
(baca san tung), kota Qu fu (bacajii fu) negara Zhongguo. 

: "Nah, demikianlah cerita kelahiran Nabi Kongzi. Apakah 
kalian dapat memahami cerita ini ?" 

: "Apakah setiap orang yang lahir selalu ada tanda-tanda 
tersebut ?" 

: "Tidak, hanya seorang Nabilah yang kelahirannya ditandai 
dengan peristiwa-peristiwa khusus yang menunjukkan 
kebesaran Tian yang telah memilih Nabi Kongzi sebagai 
Tianzhi muduo. " 
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oleh : Shik Yin Tjie 

MENJELANG KELAHIRAN 
NABI KONGZI 

1213-56211-615--I ....____,, ....____,, 
MA-LAM NAN HE - NING SU-NYI 

t_J l3-5 i j l3 -2 lJ l2- - I - -
BIN - TANG DI LA - NGIT GEMERLAP 

1213:-S6l 12 f61s--1--
....____,, '----'   
NUN DI SE - BU - A H  GE - DUNG 

111-21615-63211--l--1
'----' '----' 

SU - A - T U  TEM - PAT DI COO-IEP Kl 
- - - -

2-12315-31615--l--516-
'----' '----' 

LIN MENAM-PAK-KAN DI-RI MENGEM-

561I2 2112 - - I - - '12 I 3 -'----' '----' '----' 
BAN Tl - TAH NAN SU-Cl I - BU 

313=-12116--1--211-61 '----' 
TIEN CAI BERSYU-KUR YAKIN TU-

5 - 632 I 1 - - I - O II '----' 
HAN BERKENAN 



  w 

KELUARGA ,
Ayah Kong Shulianghe 
lbu Yan Zhengzai 
Kakak perempuan 9 orang 
Kakak laki-laki 1 orang f Doa ayah dan ibu 

• PERMOHONAN Seorang anak laki-laki 
Di Bukit Ni 

Di kandungan, lbu Zhengzai I Malaikat Bintang Utara
beroleh penglihatan L Qi/in 

NABI KONGZI 

H A  H I R '

Lembah Kongs ang 
Desa Changping 
Kota Zouyi I Qufu 
Jazirah Shandong 
Negara Zhongguo 

Tanggal27 
Bulan ke-8 Kongzi Li 

Tahun 551 SM 

TEMPAT LAHIR 
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• I 

Pelajaran 6 
Kehidupan Nabi Kongzi 



: "Kasihan sekali, mengapa ayahnya meninggal dunia ?" 

: "Ayahnya sudah tua. Apakah kalian masih ingat berapa 
saudara Nabi Kongzi ?" 

: "9 saudara perempuan dan seorang saudara laki-laki." 

: "Dengarkan kisah berikut ini." 

Suatu hari Bapak KongShuLiang 
He jatuh sakit. Berbagai ramuan 
dan obat-obatan telah diusahakan 
tetapi tidak dapat menyembuh-
kannya. 

Akhirnya beliau wafat. Ketika itu 
Nabi Kongzi masih berusia 3 tahun. 
Sejak saat itu Nabi Kongzi diasuh 
oleh lbu Zhengzai, seorang ibu 
yang bijaksana dan pandai. 

Ketika Nabi berusia 7 tahun 
seringkali Nabi memimpin teman-
teman sebayanya menirukan 
upacara  sembahyang  saa t  
bermain. Hal ini menunjukkan 
ketertarikan akan adat istiadat 
bersembahyang dan beribadah. 

Nabi sangat raj in belajar dan pandai 
sehingga ibunya memutuskan untuk 
menyekolahkan Nabi ketika 
berusia 7 tahun. 

Pada jaman itu, anak-anak mulai bersekolah pada usia 8 tahun. Di 
sekolah siswa mendapat pelajaran budi pekerti, musik, naik kuda, 
memanah, bahasa, dan berhitung. 
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Kecerdasan Nabi Kongzi  
membuat sekolah tidak mampu 
mengajarinya. Oleh sebab itu, 
ibunya memutuskan untuk 
mengantarkan Nabi ke kakek 
Yan Xiang (baca yen siang) 
untuk belajar. 

Kakek Yan Xiang adalah sea-
rang guru yang berpenga-
laman. Nabi suka membaca dan 
belajar dengan tekun serta 
bersemangat. 

Pada usia 19 tahun, Nabi Kongzi 
menikah dengan seorang wanita 
dari negeri Song. lstrinya 
bernama Jian Guanshi (baca 
cien kuan she). 
Pada usia 21 tahun, Nabi Kongzi 
telah menjadi seorang ayah. lbu 
Jiang Guanshi melahirkan 
seorang putra. Rajamuda Lu 
Zhaogong (baca Ju cau kong) 
mengir imkan seekor ikan 
sebagai hadiah. Nabi memberi 
nama anaknya Li alias Bo Yu 
(baca puo yi), yang artinya 
putera laki-laki pertama yang 
bernama ikan. 

: "Perhatian dari Rajamuda Luzhaogong menunjukkan 
bahwa Nabi telah dikenal meskipun masih belia. Sejak 
usia 17 tahun Nabi telah bekerja untuk meringankan 
beban ibunda." 

: "Ketika usia 20 tahun, Nabi menjadi Kepala Dinas 
Pertanian keluarga bangsawan Ji (baca c1). lbu Yan 
Zhengzai wafat ketika Nabi berusia 24 tahun. Nabi 
meletakkan jabatan untuk melaksanakan kewajiban 
berkabung." 



: "Masa ini digunakan untuk lebih memperdalam 
pengetahuan. Setelah masa berkabung selesai, Nabi 
kembali aktif dalam pekerjaan dan mulai banyak orang-
orang terpelajar dan para muda datang untuk memohon 
nasihat dan berguru." 

: "Apakah berkabung itu, Ayah ?" 

: "Berkabung adalah masa berduka cita karena ada keluarga 
yang meninggal dunia. Masa itu kurang lebih 3 tahun. Seperti 
sabda Nabi dalam kitab Lunyu bab IV pasal 20, 

"Bila seseorang selama tiga tahun tidak mengubah Jalan 
Suci ayahnya, bolehlah ia dinamai berbakti." 

: "Artinya seorang anak wajib merasakan duka dengan menjaga 
perilaku dan meneruskan harapan orang tuanya yang sudah 
meninggal. Bahkan, Nabi Kongzi berhenti bermain musik dan 
bernyanyi selama masa berkabung." 

: "Bagaimana orang mengetahui bahwa Nabi Kongzi adalah 
seorang Nabi ?" 

: "Melalui berbagai peristiwa hidup yang dialami Nabi Kongzi. 
Sejak lahir hingga meninggal, Tian telah memberikan 
tanda-tanda yang luar biasa. Apakah kalian masih ingat 
binatang apa yang hadir ketika Nabi Kongzi akan lahir ?" 

: "Qi/in !" 

: "Benar, ketika Nabi Kongzi akan wafat, binatang Qi/in ini 
terbunuh." 

0 : "Ayah, sudah waktunya makan malam !" 

:" Mari kita makan bersama. Lain waktu ayah akan lanjutkan 
ceritanya." 

: "Baik Ayah, terima kasih." 
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Mari bermain peran ! 
Maukah kalian bermain peran untuk memperagakan 

peristiwa menjelang kelahiran Nabi Kongzi? 

Siapa yang ingin berperan sebagai Nabi Kongzi, Ayah Kong 
Shulianghe, lbu Yan Zhengzai dan 2 pendamping. 

Mari membuat kelompok dan berlatihlah. Setiap kelompok 
wajib memperagakan di depan kelas. 

Selamat bermain ! 

&ii 
HANYU 

Kong Zi 
(baca gong) (baca ce) 



PERISTIWA HIDUP NABI KONGZ/ 

USIA3 TAHUN 

USIA 7 TAHUN 

USIA 19 TAHUN 

USIA 20 TAHUN 

USIA 21 TAHUN 

USIA 24 TAHUN 

• 
- Ayah Shulianghe meninggal dunia• 
- Bersekolah, belajar budi pekerti, musik

naik kuda, memanah, bahasa dan berhitung 
belajar dengan kakek Yang Xiang • 

- Menikah dengan Jian Guanshi• 
- Sebagai Kepala Dinas Pertanian Keluarga Ji• 
- Menjadi ayah, putra bernama Li alias Bo Yu 

• 
- lbunda Yan Zhengzai meninggal dunia

49 



50 

Apakah kalian masih ingat 
tanggal kelahiran Nabi Kongzi? 

Untuk tahun ini, tanggal berapakah 
kita akan memperingatinya ? 

Tepat tanggal 27 bulan 8 Kongzi Li tahun 551 SM (Sebelum 
Masehi), di kota QUFU (baca j i i  fu), negara bagian/ propinsi LU, 
di Jazirah SHANDONG (baca shan tung), ZHONGGUO (baca 

cong kuo) lahirlah bayi yang telah lama dinantikan kelahirannya, 
diberi nama QIU (bacajiu) alias ZHONG NI artinya putra kedua 

dari bukit NI, berdasarkan tempat ayah bunda memohon karunia 
Tian di Bukit NI. 

Kelak sang bayi akan dikenal sebagai Nabi Kongzi, murid-
muridNya menyebut sebagai Nabi dari marga Kong. 

Sang TIANZHI MUDUO atau Genta Rohani utusan Tian Yang 
Maha Esa, yang akan membawakan perubahan dalam 

peradaban manusia, hidup menempuh Jalan Suci, 
menggemilangkan Kebajikan dan menegakkan Firman Tian. 

Nabi Kongzi juga dikenal sebagai 
GURU AGUNG SEPANJANG MASA atau WAN SHI SI BIAO. 

Orang Barat menyebutnya CONFUCIUS. 

Demikianlah TIAN telah berkenan menurunkan seorang putra 
yang NABI, Nabi Segala Masa yang Lengkap, Besar & 

Sempurna. 

Hingga saat ini masih ada keturunan Nabi Kongzi yang tersebari 
di seluruh dunia dan tinggal di Qufu, Zhongguo. 
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NABI KONGZI 
GURU AGUNG SEPANJANG MASA 
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• 
Pelajaran 7 

Wafat Nabi Kongzi 

binatang suci. 
Nabi Kongzi mengetahui 

bahwa hal ini sebagai 
pertanda beliau akan wafat. 

c ( J



: "Mengapa Nabi Kongzi dapat mengetahuinya ?" 

: "Berdasarkan catatan sejarah, binatang Qi/in hanya hadir 
ketika akan lahir raja atau nabi suci. Ketika Qi/in terbunuh, 
sebagai tanda bahwa selesai pula perjalanan hidup Nabi 
Kongzi di dunia. 

: "Menjawab pertanyaan Chunfang minggu lalu bahwa Nabi 
adalah orang yang terpilih sehingga banyak 
kemampuannya. Seperti tertulis dalam kitab Sabda Suci 
bab IX pasal 6 ayat 2: 

"Memang Tuhan Yang Maha Esa telah mengutusNya 
sebagai Nabi. Maka banyaklah kecakapannya." 

: "Apakah kalian mengetahui bahwa Nabi Kongzi selain 
sebagai guru juga pejabat negara yang disegani ?" 

: "Maksudnya ?" 

: "Caba perhatikan cerita berikut ini." 

Pada masa pemerintahan Ludinggong (baca Ju ting kong) , Nabi 
Kongzi pernah menjabat sebagai walikota Zhongdu (baca cong 
tu). Selain itu, Nabi Kongzi juga sebagai Menteri Pekerjaan 
Umum. Berkat prestasi kerja dan kemampuan Nabi Kongzi, 
Rajamuda Ludinggong mempercayakan jabatan Perdana 
Menteri dan Menteri Kehakiman. 

Suatu ketika Rajamuda melalaikan tugasnya karena pengaruh 
negeri Qi (baca ji). Hal ini menyebabkan Nabi Kongzi 
memutuskan untuk meninggalkan Negeri Lu. Dengan didampingi 
oleh murid-murid, Nabi mengembara ke beberapa negeri selama 
13 tahun untuk menggemilangkan kembali Jalan Suci dan 
menyempurnakan ajaran agama yang saat itu pudar oleh 
kekal utan jaman. 
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Pada musim semi tahun ke-14 Rajamuda Ai memerintah (tahun 
481 SM). Suatu hari berburulah Rajamuda Ai bersama beberapa 
menteri dan pengikutnya. Dalam perburuan kali ini terbunuhlah 
seekor hewan yang ajaib bentuknya dan tak seorang pun 
mengetahui perihal hewan tersebut. Akhirnya Rajamuda Ai 
teringat akan Nabi Kongzi, maka dititahkan seorang utusan untuk 
menjemput Nabi Kongzi. 

- --
...   - .. "' 

Mendapat berita itu Nabi Kongzi 
bergegas mengikuti utusan 
Rajamuda. Ketika melihat hewan 
itu, berserulah beliau dengan suara 
haru dan tangis," 

. . . itulah Qi/in {baca j i  /in) 
Mengapa engkau menampakkan 
d i r i  ? M e n g a p a  e n g k a u  
menampakkan diri? Selesai 
pulalah kiranya perjalananku 
sekarang ini.. .. " 

Setelah Qi/in terbunuh, Tian telah menurunkan hujan darah yang 
membentuk huruf di luar gerbang Luduan (baca Ju tuan). Sejak 
saat itu Nabi Kongzi telah mengakhiri kegiatan keduniawian. 
Suatu pagi Nabi Kongzi berjalan-jalan di halaman rumah sambil 
menyeret tongkat yang dipegang di belakang punggungnya; 
terdengar Nabi bernyanyi, 

"Tai Shan (baca dai shan) atau gunung Tai runtuh, balok-
balok patah dan selesailah riwayat Sang Bijak." 

Zi Gong (baca ce kong) yang kebetulan datang menjenguk, 
mendengar Nabi segera menyambut dengan nyanyian, 

"Bila Tai Shan runtuh, di mana tempatku berpegang ? Bila 
balok-balok patah, di mana tempatku berpegang ? Bila 

Sang Bijak gugur, siapakah sandaranku ?" 



Nabi segera mengajak Zi Gong masuk. Zi Gong bertanya 
mengapa Nabi menyanyi demikian. Nabi menjawab, 

"Semalam Aku beroleh penglihatan, duduk di dalam 
sebuah gedung di antara dua tiang rumah. lni mungkin 

karena aku keturunan dinasti Yin (baca in) Tidak ada raja 
suci yang datang, siapa mau mendengar ajaranKu ? 
Kiranya sudah saatnya Aku meninggalkan dunia ini." 

Sejak saat itu Nabi tidak keluar 
rumah dan tujuh hari kemudian Nabi 
Kongzi wafat, pulang keharibaan 
Cahaya Kemuliaan Kebajikan, 
Keharibaan Tuhan Yang Maha Esa. 
Telah digenapkan tugas sebagai 
TIANZHI MUDUO (baca dien ce mu 
tuo), Genta Rohani utusan Tian. 

Nabi Kongzi wafat dalam usia 72 
tahun, pada tanggal 18 bulan ke-
2 Kongzi Li tahun 479 SM. 

Nabi Kongzi dimakamkan di kota Qufu gs @ (baca j i  fu)
dekat Sungai Sishui (baca se sui), Jazirah Shandong (baca 
san tung), Zhongguo (baca cong kuo ). 

: "Apakah makam Nabi Kongzi masih ada ? 

: "Masih ada, bahkan keturunan Nabi Kongzi masih ada di 
Qufu, Zhongguo. Untuk mengetahui perjalanan hidup Nabi 
Kongzi, Ayah memiliki permainan CONFUCIUS BOARD, 
sebentar Ayah ambilkan." 

: "Asyik, kita akan bermain!" 

: "Nah, ini permainannya. Permainan ini seperti permainan 
monopoli. Petak-petak ini berisi semua kejadian dalam 
kehidupan Nabi Kongzi mulai dari lahir hingga wafat. Ayo, 
siapa yang memilih bidak merah, hijau, biru, atau kuning ?" 

: "Chunfang merah!" 
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: "Zhenhui biru!" 

: "lbu kuning, Ayah hijau. Ayo, siapa yang bermain pertama?" 

: "Oh, ya, sebelum bermain, lbu ingatkan minggu depan kita 
akan memperingati Sembahyang Dongzhi, tanggal 22 
Desember. Kita akan mengikuti kebaktian bersama di Wen 
Miao." 

: "Baik, ayo mulai !" 

Mari bermain CONFUCIUS BOARD GAME ! 

Apakah kalian pernah 
bermain monopoli? 

Permainan Confucius 
Board  a t a u  P a p a n  
Kehidupan Nabi Kongzi 
ini berisi penjelasan 
semua peristiwa dalam 
kehidupan Nabi Kongzi 
mulai dari lahir hingga 
wafat. 

Setiap petak berisi satu peristiwa, selain itu ada petak warna berkaitan 
dengan kartu merah, biru, hijau, dan kuning yang berisi aneka 
pertanyaan yang harus kalianjawab ketika kalian berhenti di petak itu. 
Usahakan untuk memahami setiap petak dan kartu yang kau 
dapatkan. 

Selamat bermain ! 
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oleh: Willy 
Bes=1 
3 / 4

BILA TAI SHAN RUNTUHLAH 

5i 615-31254130-I
BILA TAI SHAN, RUNTUHLAH SUDAH, 
5i 612 5617-615-01 
POHON DAHAN HANCUR LULUHLAH. . . .---- -
2321155-1465413-0 
0 ............................... , KONGZ/ NABIKU 
1 7 i I 6 - 2 I 2 1 7 I i - o 11 
SIAPAKAH, TAK MENGENANGMU 

fj  TELAH JAUH, DIKAU DARIKU
NAMUN TOO MU SLALU SERTAKU 
0 .................... , KONGZI NABIKU 
BETAPAKU, TAK INGATKANMU? 

e TERANG NYATA, JALAN DAMAIMU 
AKAN BAWA, DU  SENTOSA 
0 ..................... , JALAN GEMILANG 
BAGIKUPUN, BAGI SEMUA. 

0 AJARANMU, SLALU BIMBINGKU 
DALAM HIDUP, PENQ!:jKAN TUGAS 
0 ..................... , KONGZI NABIKU 
KU BERSYUKUR, TUHAN UTUSMU. 



WAFAT NABI KONGZ/"   

TAN DA-TAN DA 

Qi/in terbunuh 

Rajamuda Ai 

Hujan darah di 
gerbang Luduan 

Nabi beroleh 
penglihatan 

HARIWAFAT 

Tanggal 18 

Bulan ke-2 Yinli 

Tahun 479 SM 

Dimakamkan di 

Kota Qufu 
Dekat Sungai Sishui 

Jazirah Shandong 
Negara Zhongguo 
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Pelajaran 8 
Genta Rohani Tian 
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Sedangkan peringatan Hari Genta Rohani untuk memperingat 
dimulainya perjalanan Nabi Kongzi mengembara ke beberapa 
negeri selama 13 tahun untuk menebarkan ajaran-ajaranNya 
dan membangkitkan kembali atau menyempurnakan Rujiao 
(baca ru ciao). 
Nabi Kongzi menjadi TIANZHI MUDUO (baca dien ce mu tuo) 
atau Genta Rohani utusan Tian Yang Maha Esa yang 
memberitakan Firman Tian bagi hidup insani. Muduo adalah 
genta logam dengan pemukul kayu yang digunakan oleh raja 

jaman dahulu melalui utusannya untuk 
memberikan pertanda bahwa ada maklumat 
atau perintah yang wajib dilaksanakan oleh 
rakyat yang akan diberitakan. 

Sebagai Tianzhi Muduo Nabi Kongzi telah menggemi-
langkan kembali Jalan Suci dan mencanangkan Firman Tian 
bagi umat manusia. Nabi Kongzi dikenal sebagai Nabi, Guru, 
dan Pembimbing di dalam Kebajikan bagi kehidupan 
manusia. 

Makna peringatan ke-3 adalah wafatnya Rasul Mengzi. Rasul 
Mengzi lahir 107 tahun setelah Nabi Kongzi wafat. lbunya 
sangat bijaksana. Demi pendidikan anaknya beliau sampai 
tiga kali pindah rumah. Rumah pertama berada di dekat 
makam, setiap hari Mengzi menirukan orang melakukan 
pemakaman dan menangis. 

lbu Mengzi memutuskan untuk pindah rumah karena 
lingkungan tersebut tidak baik untuk perkembangan Mengzi. 
Tempat tinggal berikutnya berada di dekat pasar yang sangat 
ramai. Mengzi yang cerdas kembali menirukan penjual babi 
dan kambing memotong daging. lbu Mengzi kembali 
memutuskan untuk pindah rumah. Rumah ketiga berada di 
dekat sekolah. Kali ini lbu Mengzi merasa senang karena 
Mengzi menirukan murid-murid belajar dan dapat 
bersekolah. 
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: "Oh, ini ronde yang lbu buat tadi malam. Seperti yang diceritakan 
Guru Guo tadi." 

"Benar, ini adalah makanan khas sembahyang Dongzhi, 
menggunakan kuah jahe untuk menghangatkan badan. Pada 
saat Dongzhi di Zhongguo sedang puncak musim dingin." 

: "Mengapa setiap upacara sembahyang selalu ada sajian yang 
khas ?" 

"Ya, karena semua memiliki makna tersendiri, seperti 
perlengkapan sembahyang yang digunakan di altar." 

: "Apakah altar itu ?" 

: "Untuk lebihjelasnya mari kita tanyakan ke Guru Guo." 
"Permisi Guru, Chungfang bertanya tentang altar sembahyang, 
mohon dijelaskan." 

: "Baik, altar adalah meja sembahyang beserta perlengkapannya. 
Altar sebagai sarana sembahyang di tempat kebaktian atau 
Litang (baca Ii dang) yang dilengkapi dengan foto atau patung 
Nabi Kongzi beserta perlengkapan. Khusus di Wen Miao (baca 
wen miao) pada altar Nabi Kongzi dilengkapi shenzu (baca sen 
cu) atau papan arwah yang bertuliskan nama Nabi Kongzi 
beserta murid-murid." 

: "Mengapa meja altar ditata seperti ini, Guru?" 



: "Setiap benda yang diletakkan di altar memiliki arti dan fungsi 
masing-masing. Sebagai pusat utama adalah foto atau patung 
atau shenzu yang diletakkan paling atas dan tengah meja altar. 
Lihatlah meja altar ini terdiri dari 2 bagian yaitu meja persegi 
panjang dan meja segi empat. Di sini diletakkan beberapa 
peralatan sembahyang antara lain : 

Api suci 

Kitab Sishu 

Tempat 
pembakaran 

surat doa 

Air putih, 
bunga, 
air teh 
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-

&i!
HANYU 

Dong 
(baca dong) 

Zhi 
(baca ce) 

Nabi bersabda, "Sungguh Maha Besar 

Kebajikan Gui Shen (baca kui sen), Tuhan 

Yang Maha Roh. Dilihat tiada nampak, 

didengar tiada terdengar, namun tiap wujud 

tiada yang tanpa dia. 

(Kitab Tengah Sempurna atau Zhong Yong 

XV:1,2 



TANGGAL22DESEMBER 

I I I 
DONGZHI HARi GENTA ROHANI WAFAT MENGZI • • •

Hari raya dengan Nabi Kongzi Hidup 107 tahun 
penanggalan Yangli mulai mengembara setelah Nabi Kongzi 

atau Masehi • wafat• selama 13 tahun • 
sajian Ronde • Berhasil menjadi

Penegak Ru Jiao • tujuan menyebarkan 
warna merah ajaran dan menyempurnakan • 

dan putih Rujiao Mencatat ajaran • • dan percakapan • lambang Yin sebagai Tianzhi Muduo 

O') 
dan Yang Kitab Mengzi 

CD 
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Apakah kalian pernah makan ronde ? 

Ronde disajikan untuk memperingati 
sembahyang apa ? 

Sembahyang DONG ZHI 

dan 

HARi GENTA ROHANI 

Setiap tanggal 22 Desember, ada 3 hal yang 
diperingati antara lain 

- Hari Raya Dong Zhi
- Hari Genta Rohani
- Peringatan hari wafat Rasul Mengzi

(penjelasan telah diuraikan dalam pelajaran ini) 



BAB Ill 
IMANKU, SIKAPKU 

Pelajaran 9 : 
Delapan Keimanan 

Pelajaran 10 : 
Nilai Sebuah Kejujuran 

Pelajaran 11 : 
Tugasku, Kewajibanku 

Pelajaran 12 : 
Menolong dengan Tulus 
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• I 

Pelajaran 9 
Delapan Keimanan 

Xian You Yi De, Zhenhui. 
Karena Delapan Keimanan 

adalah dasar keimanan 
pokok. 



: "Wei De Dong Tian, anak-anak." 

e "'.' ! . : "Xian You Yi De, Guru."

: "Siapa yang mengetahui tentang Delapan Keimanan ?" 

: "Rongxin belum tahu, Guru." 

e :"Apakah keimanan itu ?" 

: "Keimanan berasal dari kata iman, artinya kepercayaan atau 
keyakinan yang berhubungan dengan nilai-nilai keagamaan 
yang dipeluknya, yaitu yang menyangkut ketulusan akan 
keyakinannya, pengakuan terhadap kebenarannya, dan 
kesungguhan dalam mengamalkannya." 

: "Maksudnya, sebagai umat beragama kita tidak sekedar 
percaya tetapi harus dapat mengamalkannya. Apakah 
demikian, Guru ?" 

: "Benar, kata iman dalam bahasa Hanyu yaitu cheng 
(baca jeng) memiliki arti sempurnanya kata batin dan 
perbuatan." 

: "Apa saja yang harus kita imani ?" 

: "Ada Delapan Keimanan atau Ba Cheng Zhen Gui (baca pa 
jeng cen kuei). Mari bergantian membacanya, dimulai dari 
Melissa." 

: "Pertama adalah Sepenuh Iman Percaya Terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa." 

: "Kedua adalah Sepenuh Iman Menjunjung Kebajikan." 

: "Ketiga adalah Sepenuh Iman Menegakkan Firman 
Gemilang." 

: "Keempat adalah Sepenuh Iman Sadar Adanya Nyawa dan 
Roh." 
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: "Kelima adalah Sepenuh Iman Merawat Gita Berbakti." 

: "Keenam adalah Sepenuh Iman Mengikuti Genta Rohani." 

: "Ketujuh adalah Sepenuh Iman Memuliakan kitab Sishu & 
Wujing." 

: "Kedelapan adalah Sepenuh Iman Menempuh Jalan Suci Yang 
Agung." 

: "ltulah Delapan Keimanan yang selalu kita ucapkan di awal 
kebaktian, supaya selalu ingat dan menjalankannya. Mari kita 
berlatih dengan gerakan untuk menghafalkannya." 

Sepenuh Iman Percaya 
Terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa. 

Sepenuh Iman 
Menegakkan Firman 

Gemilang. 

Sepenuh Iman 
Menjunjung Kebajikan. 

Sepenuh Iman Sadar 
Adanya Nyawa dan Roh. 



Sepenuh Iman Merawat 
Cita Berbakti. 

Sepenuh Iman Memuliakan 
Kitab Si Shu & Wu Jing. 

@ : "Sudah jelas ?" 

Sepenuh Iman Mengikuti 
Genta Rohani. 

Sepenuh Iman Menempuh 

Jalan Suci Yang Agung. 

: "Belum semuanya, Guru. Apakah menjunjung kebajikan yang 
dimaksud adalah melaksanakan Delapan Kebajikan yang 
telah kita pelajari ?" 

: "Benar, apakah kalian telah menerapkannya dalam kehidupan 
sehari-hari ? Pelajarilah satu per satu, berusahalah kalian 
pasti bisa. Demikian uraian Delapan Keimanan. Wei De Dong 
Tian." 

:"Xian You Yi De." 
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Mari bermain tebak-tebakan tentang 
Delapan Keimanan dengan gerakan. 

Satu anak melakukan gerakan, 
anak yang lain menebak. 

Selamat berlatih ! 

Dapatkah kalian mengetahui urutan Delapan Keimanan ? 
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ba 
(baca ba) 
Delapan 

zhen 
(baca cen) 
Tertinggi 

fJtii 
HANYU 

cheng 
(bacajeng) 

Iman 

gui 
(baca kuel) 
Pedoman 



Lagu asli: 
You Need Hands 
Sanjak: HS 

C = 1 
4 / 4

PEDOMAN YANG SATU 

3 415  - - 516  5  514 -3  - I
INGATLAH SE - LALLI INGAT KAWAN 

. . . . . . 
3513 - -31332117 - - - I - -
SEKARANG SERTA SELANJUTNYA 

23  I 4 - - 4  I 543214 -4 -1 - -
HIDUPLAH DALAM AJARAN NA -Bl 

45  I 2 - - 71564513 - -1  
INGATLAH PEDOMAN YANG SATU 

- -3  415 - -516  5  514 -3 -
SELALU SALINGLAH MENGASIHI 

- - 3513333133211
JAUHKAN DENGKI DENDAM DAN CEDE 

7 - - - 1 - -6711 - -112
RA, TETAPLAH DALAM 

171 l 3 -5 - I - -K516 -
SALING MENGERTI HIDUPMU 

617 - -511 - - - 1 - -11
KAN BA - HA-GIA 
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DELAPAN KEIMANAN 

Sepenuh Iman Percaya Kepada Tuhan Yang Maha Esa 

Sepenuh Iman Menjunjung Kebajikan 

Sepenuh Iman Menegakkan Firman Gemilang 

Sepenuh Iman Menyadari Adanya Nyawa dan Roh 

Sepenuh Iman Merawat Cita Berbakti 

Sepenuh Iman Mengikuti Genta Rohani Nabi Kongzi 

Sepenuh Iman Memuliakan Kitab Sishii dan Wiijing 

Sepenuh Iman Menempuh Jalan Suci yang Agung 

11Seorang Junzi tidak boleh tidak membina diri, bi/a berhasrat 
membina diri, tidak boleh tidak mengabdi kepada orang tua; bi/a 

berhasrat mengabdi kepada orang tua, tidak boleh tidak 
mengenal manusia; dan bi/a berhasrat mengenal manusia tidak 

boleh tidak mengenal Tian Yang Maha Esa . " 

( Kitab Tengah Sempurna atau Zhongyong XIX : 7 )  



Setiap tahun kalian pasti mendapat hongbao 
(baca hongpao). Kapan saatnya? 

Tahukah kalian kapan memperingati 
Tahun Baru Kongzi Li? 

Tahun ini tepat tanggal berapa ? 

TAHUN BARU KONGZI LI I XINNIAN 
( 1 bulan ke-1 KONGZI LI)  

Setiap tanggal 1 bulan ke-1 Kongzi Li, umat 
Khonghucu akan merayakan Tahun Baru Kongzi Li. 

Menjelang peringatan tahun baru Kongzi Li diadakan 
ibadah syukur malam penutupan tahun pada 
tanggal 29 atau 30 bulan ke-12. 

Keesokan harinya dilaksanakan ibadah peringatan 
TAHUN BARU tanggal 1 bulan ke-1 Kongzi Li. 

Tahun ini tepat tanggal 
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Pada saat itu pula para sanak keluarga saling 
memberikan ucapan selamat tahun baru, dengan 
kalimat salam: 

" SELAMAT TAHUN BARU, BERLAKSA KARYA 
SESUAI HARAPAN" 

$   ili *· ;;; :fi  u 
GONG HE XIN XI, WAN SHE RU YI 

(baca : kong he sin si, wan shi ru yi) 

"SELAMAT TAHUN BARU SEMOGA SUKSES 
DAN MAKMUR" 

$ *   9!iJ" 
GONG XI FA CAI 

(baca kong si fa jai) 

Sambil memberikan salam ketika bertemu/berkunjung 
disertai pembagian ANGPAO I HONG BAO 

(  l  hong= merah; ' §  bao (baca : pao) = bungkus; bungkusan 
berwarna merah yang berisi uang) dari yang tua kepada yang lebih 
muda / anak-anak sebagai simbol berbagi rejeki sesuai dengan 
kemampuan. 

Warna merah melambangkan KEBAHAGIAAN, mendominasi 
peringatan Kongzi Li. 



• 
Pelajaran 10 

Nilai Sebuah Kejujuran 

Suatu hari Zhenhui, Yohanes dan Yongki bersepeda di komplek perumahan. 

Tiba-tiba Yohannes melihat sebuah dompet tergeletak di tepi jalan, lalu ia 

Mereka melihat seorang nenek sedana 
mencari sesuatu. Zhenflui menghampiri 
nenek. 
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: "Terima kasih Zhenhui, telah mengingatkanku untuk berbuat 
jujur. Yongki malu jika mengingat kejadian kemarin. Tidak 
seharusnya Yongki berkata demikian." 

:" Ya, sebagai teman kita harus selalu saling mengingatkan." 

qrJ : "Wei De Dong Tian, anak-anak."

.;,... : "Xian You Yi De, Guru." 

: "Yongki, mengapa wajahmu muram ?" 

: "Ah, tidak. Kemarin Yongki mengalami kejadian yang 
memalukan." 

: "Kejadian apa? Kelihatannya cukup serius ?" 

: "Zhenhui, tolong bantu ceritakan kepada Guru." 

: "Kemarin kami bersama Johannes bersepeda, tiba-tiba 
Johannes menemukan dompet. Yongki mengusulkan 
makan bakso dengan uang yang ada di dalam dompet 
tersebut. Tetapi Johannes berniat mengembalikannya 
kepada petugas satpam." 

: "Dalam perjalanan kami bertemu dengan seorang nenek 
pemilik dompet itu. Johannes telah mengembalikannya." 

: "Oh, demikian ceritanya. Kalian telah menolong nenek 
menemukan dompetnya, perbuatan yang terpuji. Tapi 
mengapa Yongki masih muram ?" 

: "Yongki masih merasa bersalah karena mengusulkan makan 
bakso ketika Johanes menemukan dompet." 

: "Apakah rasa bersalah itu timbul ketika Yongki mengetahui 
pemilik dompet tersebut adalah seorang nenek ?" 

: "Ya, apalagi nenek itu berkata bahwa akan menggunakan 
uang itu untuk berobat." 
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: "Baik, Guru memahami perasaanmu. Siapa yang 
mengingatkan kalian sehingga memutuskan untuk 
memberikan dompet kepada petugas satpam ?" 

: "Zhenhui mengatakan kita tidak boleh mengambil barang 
yang bukan hak kita." 

: "Benar. Yongki, Guru menghargai penyesalanmu. 
Berusahalah untuk memperbaikinya. Nabi bersabda, 

"Bila bersalah, janganlah takut memperbaiki." (kitab 
Lunyu 1:9) dan "Bersalah tetapi tidak mau memperbaiki, 

inilah benar-benar kesalahan." (kitab Lunyu XV:30). 

: "Lain kali harus lebih hati-hati ketika berbicara supaya tidak 
menyesal. Yongki harus bersyukur memiliki teman seperti 
Zhenhui yang telah mengingatkan sehingga tidak terjadi 
kesalahan yang lebih fatal. Apakah kalian pernah membaca 
ayat tentang sahabat yang membawa faedah dan celaka ?" 

: "Belum pernah, Guru."' 

: "Di dalam kitab Lunyu bab XVI pasal 4 tertulis, Nabi 
bersabda," 

"Ada tiga macam sahabat yang membawa faedah dan ada 
tiga macam sahabat yang membawa ce/aka. Seorang 

sahabat yang lurus, yang jujur dan yang 
berpengetahuan /uas akan membawa faedah. 

Seorang sahabat yang licik, yang lemah dalam hal-hal 
baik dan hanya pandai memutar lidah, akan membawa 

celaka." 

: "Lurus, jujur dan berpengetahuan luas adalah sahabat yang 
baik, Guru." 

: "Benar, Guru tidak mengajarkan kalian memilih-milih teman 
tetapi dalam bergaul hendaknya kalian dapat menilai. Teman 
atau sahabat mana yang baik dan tidak. Supaya kalian 
menjadi baik dan terhindar dari perbuatan yang buruk." 

: "Apakah beda lurus dan jujur, Guru ? 



: "Seorang yang lurus adalah orang yang berpedoman pada 
kebenaran, tidak berani berbuat yang tidak benar. 
Sedangkan jujur adalah tulus, ikhlas, tidak curang, tidak 
berkelit, dan tidak omong kosong." 

: "Jika kita sendiri belum seperti itu, bagaimana ?" 

: "Paling tidak kalian telah berusaha mendekati sifat itu. 
Seperti kejadian kemarin, Zhenhui dan Johanes telah 
menjadi sahabat yang baik bagi Yongki. Zhenhui berusaha 
mengingatkan Yongki akan nilai sebuah kebenaran dengan 
berbuat jujur." 

: "Johannes memberikan solusi yang tepat dengan 
menyerahkan dompet kepada petugas satpam. Di sinilah 
kita membutuhkan sahabat-sahabat yang baik. Namun 
sebaliknya, jika sahabat Yongki adalah orang yang licik, 
pasti akan menerima usul Yongki untuk makan bakso 
bersama." 

: "Apakah itu berarti Yongki bukanlah sahabat yang baik ?" 

: "Bukan demikian, sebelumnya Yongki juga tidak pernah 
berbuat seperti itu, bukan? Oleh karena itu, kalian harus 
ingat tentang ayat tadi supaya kalian dapat menjadi sahabat 
yang baik, yang berfaedah bagi orang lain. Coba ulangi, 
bagaimana seorang sahabat dapat dikatakan membawa 
faedah !" 

: "Sahabat yang lurus, yang jujur, dan yang berpengetahuan 
luas." 

: "Bagus, berusahalah memiliki ketiga sifat tersebut. Lalu, 
bagaimana sahabat yang membawa celaka ?" 

: "Sahabat yang licik, yang lemah dalam hal-hal baik, dan 
hanya pandai memutar lidah adalah sahabat yang 
membawa celaka." 

: "Hindarilah ketiga sifat tersebut karena dapat mencelakakan 
dan merugikan orang lain. Apakah kalian memahami arti 
licik ?" 
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co ...... 

SAHABAT 

BAIK • 
Membawa Faedah 

Lurus - Berpedoman Kebenaran 

E 
tulus / iklas 

Jujur tidak curang
tidak berkelit 
tidak omong kosong 

Berpengetahuan luas 

BURUK • 
Membawa Celaka 

E berpikiran buruk 
Licik - - - ..... pandai menipu 

penakut 
Lemah dalam  tekun belajar 
hal-hal baik suka menolong 

disiplin 
teliti 
rapi 

Memutar lidah berbohong 
berkelit 
memfitnah 
mengadu domba 
membual 
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RANGKAIAN PERINGATAN TAHUN BARU KONGZI LI 

( 15 bulan ke-1 Kongzi Li) 

Rangkaian upacara sembahyang Tahun Baru Kongzi Li pada 

bulan ke-1 atau zhengyue iEJ=:I (baca ceng yue) meliputi 3 ibadah
yaitu: 

* Tanggal 1, sembahyang tepat Tahun Baru Kongzi Li

* Tanggal 8 menjelang tanggal 9, pk. 23.00 - 01.00,
sembahyang Jing Tian Gong 0 (baca cing dien kong)

* Tanggal 15, sembahyang yuan xiao it   (baca yuan siao)
atau shang yuan (baca sang yuen) 

Pada tanggal 15 dilakukan sembahyang sebagai sujud syukur 
atas malam purnama pertama. Saat ini melambangkan berkah atas 
penghidupan dalam tahun yang baru dan dimulainya masa 
menanam. 

Sembahyang yuanxiao juga dikenal dengan sembahyang Cap Go 
Meh. Di Indonesia peringatan sembahyang ini dengan makanan 
khas Lontong Cap GoMeh. 

Rangkaian peringatan Tahun Baru Kongzi Li sangat penting dan 

suci untuk mempertebal iman kepada Tian dan membulatkan tekad 

untuk melaksanakan tugas dan kewajiban hid up manusia. 



• I 

Pelajaran 11 
Tugasku, Kewajibanku 

Rizky, mari kita 
angkat pot ini 

ke halaman 
depan ! 

\ 
\. 
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: "Rongxin, mau dibawa ke mana pot itu ?" 

: "Dibawa ke halaman depan." 

: "Yongki main bola dulu bersama Yohannes dan Ketut." 

: "Yongki, bukankah hari ini kelompokmu sedang piket ?" 

: "Ya, tetapi memindahkan pot bukanlah tugas kita. Lagi pula 
Yongki ingin bermain bola, mereka sedang menungguku di 
lapangan !" 

: "Baiklah, mari kalian kubantu." 

Tiba-tiba Guru Guo melewati kelas Ill. 

: "Mengapa kalian belum pulang ?" 

: "Kami sedang piket hari ini, beberapa tanaman di kelas sudah 
lama t idak terkena sinar matahari maka kami 
mengeluarkannya ke halaman dan membersihkan lantai di 
bawah pot-pot itu." 

: "Maaf Guru, harusnya Yongki piket bersama mereka tetapi 
Yongki pergi bermain bola bersama Yohannes dan Ketut." 

: "Oh, apakah kalian tidak mengingatkannya ?" 

: "Sudah, tetapi Yongki tetap pergi." 

: "Baiklah, coba Guru panggil Yongki." 

Guru Guo menuju ke lapangan sekolah untuk memanggil Yongki. 
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: "Yongki, kemarilah!" 

: "Ada apa Guru ?" 

: "Yongki, bukankah hari ini Yongki piket bersama Rongxin dan 
Rizky?" 

:"Ya, tetapi Yongki ingin bermain bola." 



: "Mari ke kelas." 

Setiba di kelas, Guru Guo dan Yongki bertemu dengan Rongxin, 
Rizky dan Zhenhui. 

: "Guru ingin bertanya, siapa saja kelompok piket kalian ?" 

: "Rizky, Rongxin dan Yongki." 

: "Baik, siapa yang berinisiatif memindahkan tanaman ke 
halaman ?" 

: "Rongxin." 

: "Apakah Yongki sudah tahu rencana kalian ?" 

: "Belum, ide memindahkan tanaman tersebut baru muncul 
ketika akan pulang sekolah." 

: "Apakah hari ini kalian telah melakukan semua tugas 
dengan baik ?" 

: "Maaf Guru, hari ini Yongki belum melakukan tugas apa 
pun." 

: "Siapa yang mengisi papan presensi, menghapus papan, 
dan membagikan buku ?" 

: "Kami berdua, Guru." 

: "Mengapa Yongki tidak membantu ? Kalian adalah satu 
kelompok piket seharusnya bekerja bersama-sama untuk 
menyelesaikan semua tugas dengan benar sesuai 
kewajiban masing-masing. Bekerja sama akan membuat 
tugas menjadi ringan. Apakah Yongki menyadari bahwa 
kelalaian melaksanakan tugas akan merugikan teman 
yang lain?" 

: "Ya, maafkan Yongki teman-teman." 

: "Tidak apa, Rongxin senang melakukannya." 
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: "Bukan demikian, Rongxin juga harus mengingatkan teman 
untuk menyelesaikan tugas. Guru tahu Rizky dan Rongxin 
tidak keberatan menggantikan tugas Yongki tetapi hal ini tidak 
benar. Yongki harus memahami kewajibannya supaya terlatih 
tertib dan mematuhi semua tugas yang diberikan oleh Bu 
Nani." 

: "Permisi Guru, Rizky sudah dijemput. Selamat siang." 

: "Selamatsiang." 

: "Baik, besok Yongki akan membantu kelompok lain." 

: "Apakah Yongki masih ingat tentang Delapan Kebajikan yang 
ke-6 ya i tu  Men jun jung  Kebena ran /Kead i l an ,  
Kewajiban/Kepantasan ?" 

: "Ya, Guru." 

"Yongki, kamu harus memahami kewajibanmui dan harus 
menjalankannya sebaik-baiknya. Guru tahu Yongki ingin 
bermain tetapi Yongki harus memiliki rasa setia kawan pada 
kelompok piket. Ide Rongxin memindahkan pot-pot itu ke 
halaman harus didukung bersama. Tanaman di kelas kalian 
akan segardan bertumbuh baik. lngatlah sabda Nabi Kongzi, 

"Tiap kali jalan bertiga, niscaya ada yang dapat 
Kujadikan guru, Kupilih yang baik, Kuikuti dan yang 

tidak baik Kuperbaiki." (Kitab Lunyu Vll:22). 
Rongxin harus mengingatkan Yongki, Yongki harus mau 

diingatkan teman. Satu ayat lagi, 
"Jadikanlah dirimu pelopor dalam berjerih payah 

melaksanakan tugas. Pantang merasa capai." 
(Kitab Lunyu Xlll:1). 

: "Apakah Yongki dan Rongxin sudah mengerti penjelasan 
Guru?" 

: "Sudah, Guru." 

: "Mari kita pulang. Wei De Dong Tian." 

: "Terima kasih, Guru. Xian You Yi De." 



Apakah kalian telah mengetahui kewajiban kalian 
di rumah dan di sekolah? 

Tuliskan pada selembar kertas dan buatlah tabel seperti di bawah ini. 
Setelah selesai, hiasilah kemudian gantungkan di ruang belajar kalian. 

Selamat membuat ! 

Persiapan ke 
sekolah 

Sepulang sekolah 

Sore hari 

Malam hari 

Ketika berjumpa 
guru dan teman 

Ketika di kelas 

Ketika piket 

Ketika pulang 

KEWAJIBANKU DI RUMAH 

KEWAJIBANKU DI SEKOLAH 
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oleh: E. Rhinaldi 

GENTASUCI 

G = 1 
4 / 4

11231161653-1661  
BERGEMALAH SUARANYA NYARING GEMA GEN-

565 I 3 - - - I 33515  I if16 
TA NAN SUCI PERINGATAN BA - GI TIAP - - - - - ,  -
53-133165312 - - - l  1 
INSAN MURID KONGZI DI DUNIA JA . -.  - ------. 
1231161653-1661
NGAN LUPA PADA SABDA SUCI AJARAN 

56513- - -133515161
NABI KONGZI SEBAGAI PEDOMAN HI-

653-122652311 - - - I
DUP KITA MENEMPUH JALAN SUCI 

1121516616-16
GENTA SUCI SEBAGAI LAMBANG UN-

6156513- - -13323516
TUK MENILIK DIRI APAKAH TINGKAH LA-

653-111   12312---1 
KU KITA MENURUTAJARANNYA 

11231161653-166
BEGEMALAH SUARANYA NYARING DI DA-
" T " " - - • 

156513- - -13351516
LAM SANUBARI AGAR DAPATLAH SE-
"T" -

1653-122652311 - - - I I
TIAP INSAN MENEMPUH JALAN SUCI 



I 
DI RUMAH • 

Persiapan ke sekolah 
bangun pagi 
gosok gigi dan mandi 
berpakaian rapi 
makan pagi 
berpamitan kepada 
orang tua 

Pulang sekolah 
merapikan sepatu 
dan tas sekolah 
cuci tangan dan kaki 
ganti pakaian 
makan siang 
istirahat 

Sore hari 
bermain atau kursus 
membaca buku 
mandi 

Malam hari 
belajar 
makan malam 
bersiap tidur 

I I 
DISEKOLAH • 

Berjumpa dengan 
guru dan teman 
L memberi salam
L menolong 

Di kelas t mengikuti pelajaran
dengan tertib 
menjaga kebersihan 

Ketika piket 
L melaksanakan tugas
L bekerja sama dalam

kelompok

Pulang sekolaht merapikan tas 
dan bekal 
berpamitan kepada 
guru dan teman 
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• I 

Pelajaran 12 
Menolong Dengan Tulus 

Hai Metta, saat 
istirahat nanti kita 

pergi ke 
perpustakaan yuk! 

Selamat siang, 
Bu Lydia! 

Ayo, mungkin 
Christina mau 

ikut. 

Kami mau 
meminjam 

buku. 



Selesai ! 

Terima kasih, 
bukankah 

kalian harus 
masuk ke kelas. 

Pekerjaan berat 
akan terasa 
ringan jika 
dilakukan 
dengan 

senang hati. 

Oh maaf Melissa, lbu 
sedang panik. Semalam 

air hujan telah merembes 
masuk ke perpustakaan. 

lbu harus segera 
mengepel,mengeringkan 

dan merapikan buku-
buku ini. 

Sudah 
seharusnya 

kami 
membantu 
Bu Lydia. 

Terima kasih, 
kalian telah 
mambantu 
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: "Membantu meringankan pekerjaan orang lain." 

: "Supaya ibu dapat beristirahat." 

: "Dapat bermain bersama." 

: "Baik, berarti kalian masing-masing memiliki tujuan. Seperti 
Yongki yang menolong ibu di rumah apakah kalian juga 
demikian ?" 

: "Zhenhui berusaha merapikan tempat tidur dan ruang 
belajar." 

: "Melissa senang membantu ibu memasak dan menyiapkan 
makanan." 

: "Rongxin tertarik membantu ayah memperbaiki barang-
barang elekronik yang rusak." 

: "Guru senang mendengar kalian dapat membantu 
meringankan beban orang tua. Demikian pula dengan adik 
atau kakak, kalian harus saling menolong. Seperti 
disabdakan oleh Nabi Kongzi di dalam kitab Lunyu bab IV 
pasal 24 bahwa, "Seorang Junzi lambat bicara tetapi 
tangkas bekerja. "Artinya kita harus tanggap terhadap 
keadaan sekeliling kita, membantu tanpa perlu diminta 
atau disuruh, menolong dengan tulus tanpa pamrih." 

: "Apakah maksudnya tanpa pamrih, Guru ?" 

: "Artinya ketika menolong, kita tidak mengharapkan imbalan, 
baik materi maupun pujian. Tujuan menolong adalah ingin 
memberi kemudahan bagi orang lain, meringankan atau 
mempercepat penyelesaian tugas atau pekerjaan." 

: "Tapi kakakku jarang menolongku, kakak sering 
menyuruhku tetapi sangat sulit ketika dimintai tolong. 
Bagaimana Guru ?" 

: "Mengapa kakak Melissa demikian ?" 
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: "Entahlah, kakak egois dan kurang peduli kepada orang lain." 

@ : "Apakah ibu mengetahui hal ini ?" 

: "Sudah, berulang kali ibu menasihati tetapi kakak belum juga 
berubah." 

: "Jangan putus asa, berilah contoh yang baik kepada kakakmu 
semoga suatu saat dia dapat menyadarinya bahwa 
menolong orang lain adalah kewajiban manusia. Apalagi 
sebagai seorang kakak wajib memberi pertolongan kepada 
adik-adiknya. " 

: "Apakah tidak boleh menerima sesuatu dari orang yang kita 
tolong ?" 

: "Maksud Yongki diberi imbalan ? Jika diberi bolehlah 
menerima, tetapijika tidak diberi sebaiknya tidak meminta." 

: "Ya, Yongki pernah diberi kue oleh nenek setelah membantu 
merapikan kain perca yang dijahit nenek." 

: "Apakah kita boleh menolong orang yang tidak kita kenal ?" 

: "Pertanyaan yang baik, mengapa Zhenhui bertanya 
demikian?" 

: "Zhenhui pernah melihat orang tiba-tiba menghampiri mobil 
ayah dan meminta tumpangan. Dengan halus ayah menolak 
permintaan orang tersebut." 

: "Benar, sebaiknya tidak menolong sembarang orang apalagi 
menumpang mobil bersama kita. Tindakan ayah Zhenhui 
tepat karena tidak mengenal dan mengetahui tujuannya. Kita 
boleh berbuat baik tetapi harus memperhatikan situasi dan 
kondisi. Guru tidak mencurigai tetapi seringkali orang yang 
berniat jahat pura-pura memelas kasihan. Ketika ada 
kesempatan mereka mulai melakukan aksinya. Oleh karena 
itu kalian harus selalu waspada terhadap orang asing. 
Apakah kalian mengetahui perbuatan yang tidak boleh kalian 
lakukan ?" 



: "Maksud Guru perbuatan orang lain yang tidak baik ?" 

: "Benar sekali, siapakah yang dapat memberi contoh ?" 

: "Contohnya jika teman ingin mencelakakan teman yang lain, 
sebaiknya kita tidak boleh membantu tetapi menasihatinya." 

"Bagus Yongki. Hari ini kalian telah mengetahui tentang 
menolong orang lain. Sebelum menolong orang lain kalian 
harus dapat menolong diri kalian sendiri terlebih dahulu, 
misalnya sebelum membantu tugas di rumah, tugas kalian 
harus selesai terlebih dahulu." 

: "Menolong harus memperhatikan beberapa hal antara lain 
siapa yang akan ditolong., apa tujuan kegiatan tersebut, 
bagaimana cara menolongnya dan apakah sesuai dengan 
kemampuan kita. Dengan demikian kalian telah berlaku 
tepat. Uraian ini semoga berguna bagi kalian. Wei De Dong 
Tian." 

: "Xian You Yi De, terima kasih Guru." 

Pernahkah kalian menolong ? 
Kalian tentu pernah ditolong. 

Tulislah sebanyak-banyaknya pertolongan 
yang pernah kalian lakukan dan terima ! 
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MENOLONG MEMBERIPERTOLONGAN 

AYAH 

IBU 

ADIK atau 
KAKAK 

GURU 

TEMAN 

ORANG LAIN 

DITOLONG MENERIMA PERTOLONGAN OLEH 

AYAH 

IBU 

ADIK atau 
KAKAK 

GURU 

TEMAN 

ORANG LAIN 
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NABI KONGZ/ 
Apakah kalian mengetahui peristiwa yang terjadi 

menjelang wafat Nabi Kongzi ? 

Pada musim semi tahun ke-14 Rajamuda Ai memerintah (tahun 481 
SM). Suatu hari berburulah Rajamuda Ai bersama beberapa menteri 
dan pengikutnya. Dalam perburuan kali ini terbunuhlah seekor hewan 
yang ajaib bentuknya dan tak seorang pun mengetahui perihal hewan 
tersebut. Akhirnya Rajamuda Ai teringat akan Nabi Kongzi, maka 
dititahkan seorang utusan untuk menjemput Nabi Kongzi. 

Mendapat berita itu Nabi Kongzi bergegas mengikuti utusan 
Rajamuda. Ketika melihat hewan itu, berserulah beliau dengan suara 
haru dan tang is 
," ... itulah Qi/in (bacaji /in) .... Mengapa engkau menampakkan 
diri ? Mengapa engkau menampakkan diri ? Selesai pulalah 
kiranya perjalananku sekarang ini. ... " 
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Setelah Qi/in terbunuh, Tian telah menurunkan hujan darah yang 
membentuk huruf di luar Gerbang Luduan (baca Ju tuan). Sejak saat 
itu Nabi Kongzi telah mengakhiri kegiatan keduniawian. Suatu pagi 
Nabi Kongzi berjalan-jalan di halaman rumah sambil menyeret 
tongkat yang dipegang di belakang punggungnya; terdengar Nabi 
bernyanyi, 
"Tai Shan (baca dai shan) atau gunung Tai runtuh, balok-balok 
patah dan selesailah riwayat Sang Bijak." 

Zi Gong (baca ce kong) yang kebetulan datang menjenguk, 
mendengar Nabi segera menyambut dengan nyanyian, 

"Bila Tai Shan runtuh, apakah yang boleh kulihat ? Bila balok-
balok patah, di mana tempatku berpegang ? Bila Sang Bijak 
gugur, siapakah sandaranku ?" 

Nabi segera mengajak Zi Gong masuk. Zi Gong bertanya mengapa 
Nabi menyanyi demikian. Nabi menjawab, 
"Semalam Aku beroleh penglihatan, duduk di dalam sebuah 
gedung diantara dua tiang rumah. lni mungkin karena aku 
keturunan dinasti Yin (baca in). Tidak ada raja suci yang datang, 
siapa mau mendengar ajaranKu ? Kiranya sudah saatnya Aku 
meninggalkan dunia ini." 

Sejak saat itu Nabi tidak keluar rumah dan tujuh hari kemudian Nabi 
Kongzi wafat, pulang keharibaan Cahaya Kemuliaan Kebajikan, 
Keharibaan Tian Yang Maha Esa. Telah digenapkan tugas sebagai 
TIANZHI MUDUO (baca dien ce mu tuo), Genta Rohani utusan Tian. 

Nabi Kongzi wafat dalam usia 72 tahun, pada tanggal 18 bulan ke-2 
Kongzi Li tahun 479 SM, dimakamkan di kota Qufu (bacajiifu) dekat 
sungai Sishui (baca se suei). 
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"Pagi mendengar akan Jalan Suci, 
sore hari mati pun iklas" 

(Kitab Lunyu IV:  BJ 

Berdoa di makam Nabi Kongzi di Qufu, Zhongguo 



BAB IV 
TELADAN MURID NABI KONGZI 

Pelajaran 13 : 
Semangat Bakti Zengzi 

Pelajaran 14 : 
Ketekunan Yan Hui 

Pelajaran 15 : 
Keperkasaan Zi Lu 

Pelajaran 16: 
Kebijakan Zi Gong 
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