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MINGGU 1 
 

PENCIPTAAN ALAM SEMESTA 
 
Bacaan Alkitab untuk keluarga Minggu ke-1 Ini 
 

Hari Bacaan Judul Bacaan 

1 Kejadian 1:31A 
Kejadian 1:1-2 
II Korintus 13:13 
Amsal 1:7 

Roh Kudus hadir pada masa penciptaan 

2 Kejadian 1:31A 
Kejadian 1:3-25 
Efesus 5:20 

Tuhan telah menyediakan 

3 Kejadian 1:31A 
Kejadian 1: 26 
Mazmur 139:14 
Efesus 5:20 

Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa-
Nya 

4 Kejadian 1:31A 
Kejadian 1:27 
Mazmur 144:12 
I Petrus 3:4 
Efesus 5:20 

Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan 

5 Kejadian 1:31A 
Kejadian 1:28 
Yeremia 31:3 
Mazmur 139:14 

Aku Begitu Unik 

6 Kejadian 1:31A 
Kejadian 1:29-30 
Daniel 1 
III Yohanes 1:2 

Makanan manusia 

7 Kejadian 1:31A 
Kejadian 1:31-2:7 
Mazmur 136:5-9, 
25 
Yohanes 13:24 

Sungguh amat baik.  

Waktu bacaan:  

 Waktu bacaan disarankan oleh seluruh anggota keluarga pagi hari sebelum semua 

anggota keluarga beraktivitas hari itu. ( saat gelombang Alpha bekerja pada otak 

manusia) 

 Waktu bacaan bisa juga oleh seluruh anggota keluarga pada malam hari menjelang 

tidur malam. ( saat gelombang Alpha bekerja pada otak manusia) 
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Ayat Emas Minggu Ini: 

 Kejadian 1:31A  

Maka Allah melihat segala yang dijadikan-Nya itu, sungguh amat baik.  

 Kejadian 1 :31A 

 
Catatan penting: 
1. Jangan lupa: Alamat ayat disebut diawal dan diakhir agar supaya saat anak ingat pada 

pertama kalinya alamat ayat, dia akan ingat juga kelanjutan isi ayatnya, sebaliknya jika 

anak ingat pada pertama kalinya isi ayatnya, dia akan juga ingat kelanjutan alamat 

ayatnya. 

Gunakan metode gerakan kata per kata, dan juga metode bersahut-sahutan, 
contohnya sbb: 

 Ayah  :Kejadian 1:31A 

 Bunda  :Maka Allah melihat segala yang dijadikan-Nya itu,  

 Anak-anak :sungguh amat baik. 

 Ayah  :Kejadian 1:31A 

2. Contoh sahut-sahutan tersebut dapat anda kombinasikan dengan kakak dan adik, orang 

tua dan anak, dst. Upayakan bisa berbeda-beda kombinasi pada beberapa kali 

pengulangan ini. Jadikan pengulangan yang ashik, sampai anak tidak sadar bahwa ini 

sebenarnya sudah pengulangan yang kesekian kalinya. Jangan paksaan, tetapi buat 

suasana fun/ menyenangkan. 

 
PERSIAPAN AYAH BUNDA : 
 

HARI 1 Masing-masing anak 1 buah  Alkitab   
    

  1 ikat/ 30 utas Kacang panjang 

Setelah selesai dapat 
disimpan lagi di almari 
es. Akan dipakai setiap 
hari selama 1 minggu 

  1 pack Sarung tangan plastik 

Pakai seperlunya, dan 
simpan lagi untuk lain 

kali. Beli di toko 
plastik/ toko kue 

  1 buah/ pemain 
piring yang tidak 

mudah pecah 
  

  1 lembar 
Alas ( bisa kain, 

karton hitam/putih/ 
tikar, dll 
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  1 buah Kamera 
Abadikan hasil karya 

anak anda 

HARI 2 Masing-masing anak 1 buah Alkitab   

  
Kacang panjang sesuai 
keperluan game 

    

  
Barang –barang kembar 
misalnya 

    

  3 buah 
Gelas tidak mudah 

pecah 
  

  3 buah Bola   

  3 buah Anak kunci   

  3 buah Kartu nama   

  Sejumlah pemain game 
Piring yang tidak 

mudah pecah 
  

  1 buah Kamera 
Abadikan game 

keluarga anda dalam 
bentuk Video 

HARI 3 Masing-masing anak 1 buah Alkitab   

  20 utas  Kacang panjang   

  10 buah 
Karet gelang ( sudah 
termasuk cadangan) 

  

  1 lembar 
Alas ( bisa kain, 

karton hitam/putih/ 
tikar, dll 

  

  1 bahan rajutan atau anyaman 
bisa shall/ kaos kaki 
rajut, tikar anyaman, 

dll 

  1 buah Kamera 
Abadikan hasil karya 

anak-anak anda 

HARI 4 Masing-masing anak 1 buah Alkitab   

  
Kacang panjang sejumlah 
yang diperlukan 

    

  10 buah 
Karet gelang ( sudah 
termasuk cadangan) 

  

  1 buah Kamera 
Abadikan game 

keluarga anda dalam 
bentuk Video 

HARI 5 Masing-masing anak 1 buah Alkitab   

  Sesuai kebutuhan 
Hadiah hiburan; misal 

pensil, karet 
penghapus, dll 

  

      Tidak perlu 
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mengabadikan tebak-
tebakan ini biar 
berjalan natural.   

  1 buah Kamera 
Photo pemenang 

dengan hadiahnya. 

Keterangan :  

 Pada photo tampak kacang panjang berwarna merah dan hijau, maka anda beli saja 

yang tersedia di pasar, tidak harus yang berwarna merah, melainkan yang berwarna 

hijau pun boleh)  

 Tips penyimpanan Kacang Panjang. 

Kacang panjang dapat disimpan dalam kulkas. Pilih kacang panjang yang masih bagus, 

ikat menjadi satu ,masukkan dalam plastik yang berlubang,simpan dalam wadah 

dikulkas. Dengan penyimpanan yang benar kacang panjang dapat tahan sampai 10 hari 
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HARI 1  
Roh Kudus Hadir Pada Masa Penciptaan 

 
  

Metode Kreatif; Membuat angka dan nama hari menggunakan kacang panjang 
Disarankan dilakukan ayah bunda ( untuk ananda 0-3 tahun) 

Disarankan dilakukan anak-anak ( untuk 3-12 tahun) 
 
Bacaan hari ini : Kejadian 1:31A, Kejadian 1:1-2, II Korintus 13:13, Amsal 1:7 

 

Tujuan   :  

Anak-anak sadar bahwa Roh Kudus yang sama yang hadir pada Penciptaan adalah Roh 

Kudus yang sama yang  hadir setiap waktu dalam hidup kita, oleh karena itu kita harus selalu 

hidup Takut akan Tuhan 

 

My Story  :  
Apakah kamu pernah merasa sendirian di dalam hari-hari yang kamu lewati? Bagaimana 
rasanya sendirian itu?  
 
Bridge to Story : 

 Tahukah kamu bahwa ternyata dalam kalender/ tanggalan internasional, satu minggu itu 

terdiri dari 7 hari.  

 Bahkan ada lagunya “Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itu nama-nama 

hari.” 

 
Kegiatan Seru  :  

 Membuat angka  

o 1,2,3,4,5,6,7 menggunakan kacang panjang ( lihat pada photo)  

o Tambahkan keterangan nama hari menggunakan kacang panjang juga di samping 

angka-angka tersebut 

 SENIN 

 SELASA 

 RABU 

 KAMIS 

 JUMAT 

 SABTU 
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 MINGGU 

o Tips membuat angka atau nama hari: 

 Ajar anak-anak mengukur dulu sebelum mematahkan kacang panjang 

untuk membuat angka atau huruf, semisal ketinggian M membutuhkan 

tinggi yang rata saat disusun jadi huruf M 

 Gunakan huruf balok, jangan pakai huruf latin 

 Sediakan kain alas/ tikar/ dll 

Bible Story/ Narasi :  

 Roh Kudus hadir pada hari-hari penciptaan( Kejadian 1:1-2) 

 Siapakah Roh Kudus itu? Roh Kudus adalah Allah sendiri, Dia adalah Tuhan 

 Apakah Roh Kudus juga hadir setiap hari dalam hidup kita? Semisal hari Senin, Selasa, 

Rabu, Kamis atau Jumat, Sabtu dan Minggu? Tentu saja !!  

 Yuks kita baca bagian Alkitab ini: 

o 2 Kor 13:13 Kasih Karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan 

Roh Kudus menyertai kamu sekalian. 

 Jadi Roh Kudus itu menyertai kita, setiap hari, Senin, Selasa, dst. 

 

Retelling Story : 

 Gunakan nama-nama hari dari kacang panjang untuk peraga saat mengajak anak-anak 

menceritakan kembali 

 Gunakan pergantian syair pada lagu ini untuk mengajak anak-anak menceritakan 

kembali 

“Senin, Selasa, Rabu, Kamis,  
Jumat, Sabtu, Minggu, itu nama-nama hari. 

Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 
Jumat, Sabtu, Minggu, Roh Kudus hadir selalu.” 

 

Our Story   : 

 Pertanyaan kepala; Ada berapa hari dalam seminggu? Dapatkah kamu menyebutkan 7 

nama –nama hari? 

 Pertanyaan hati: Saat harimu terasa sepi, siapakah yang paling dapat mengerti isi 

hatimu?  

 Pertanyaan tangan: Karena Roh Kudus selalu hadir dalam setiap hari yang kita lewati, 

apa yang akan kamu lakukan ketika tahu bahwa Roh Kudus itu hadir dalam hidup kita 

setiap hari? Misalnya waktu ayah dan bunda tidak ada di rumah, misalnya waktu kamu 

sendirian dan tidak ada yang melihat apa yang kamu lakukan?  
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Doa malam 

 Kalau Tuhan Roh Kudus hadir di hari penciptaan, maka kami juga tahu, Roh Kudus juga 

hadir setiap hari dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus selalu menyertai kami. Kami 

mau selalu sadar bahwa Roh Kudus menyertai hidup kami setiap hari, setiap waktu. 

Kami mau takut akan Tuhan setiap hari, karena Roh Kudus tahu apa pun yang kami 

lakukan dan kerjakan , dalam nama Yesus, amin. 

 

Kartu Karakter 1 

 

 

Mengapa logo Kartu Karakter 1 menggunakan logo jumbai? 
Mohon ayah/ bunda dapat Lihat dan baca  pada tulisan ini: 
https://jeniuscaraalkitab.com/2020/06/21/lebih-mendalam-tentang-jumbai/ 
 
 
 
 
 
  
 

https://jeniuscaraalkitab.com/2020/06/21/lebih-mendalam-tentang-jumbai/
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HARI 2 

Tuhan telah menyediakan. 
 

Metode Kreatif; Game Penciptaan hari ke Tiga 
Saran umur ada pada tiap point game 

 
Bacaan hari ini  :  

Kejadian 1:31A, Kejadian 1:3-25, Efesus 5:20 

 

Tujuan   :  

Anak-anak dapat bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, sebagaimana saat 

manusia diciptakan , semua kebutuhan manusia sudah diciptakan lebih dulu. 

 
My Story  :  
Ceritakan kebutuhan apa saja yang disediakan oleh orang tuamu untukmu? 
 
Bridge to Story : 

 Sebagaimana orang tua kita menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita, demikian 

juga dengan Tuhan, saat Tuhan menciptakan manusia, semua yang dibutuhkan manusia 

telah Tuhan ciptakan lebih dulu atau telah Tuhan ciptakan sebelumnya.  

Bible Story/ Narasi :  

 Lihat kacang panjang ini. Pada hari ke berapakah kacang panjang ini diciptakan Tuhan? 

( Boleh melihat Alkitab) 

 Lihat pada Alkitab, lebih dulu mana, Tuhan menciptakan kacang panjang lebih dulu 

atau menciptakan manusia lebih dulu?  

 Ya benar, jadi saat manusia diciptakan semua kebutuhan manusia sudah disediakan 

Tuhan, termasuk di antaranya akan makanan, kacang panjang, jeruk, apel, dll sudah ada, 

jadi manusia tidak akan bingung akan kebutuhannya. Oleh karena itu kita harus selalu 

bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. 

 Karena kacang panjang diciptakan hari ke 3, kita akan game angka 3, apakah kalian siap? 

 
Game Seru  :  
Aturan main game : 

 Ayah/bunda juga menyiapkan kacang panjang untuk nilai minus, ambil 4 kacang 

panjang, patahkan masing-masing jadi 4 ( untuk mendapat 16 utas kacang panjang 

yang telah dipatahkan, sebagai cadangan nilai minus)  
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 Tiap anak akan mendapat 5 kacang panjang utuh, letakkan di lantai terdekat dengan 

piring masing-masing anak. 

 Kacang Panjang yang utuh tersebut Tidak boleh dipatahkan atau dirusakkan 

 Jika Ayah/ bunda menyebutkan sesuatu yang berjumlah 3 atau menyebut kata TI-GA 

, maka siapa yang mengangkat kacang panjang pertama kali, dia menang, mendapat 

1 kacang panjang menjadi miliknya. (kacang panjang sebagai point nilai tersebut 

kemudian dapat diletakkan dalam piring masing-masing)  

 Jika ingin mengangkat kacang panjang harus direntangkan ke atas dengan dua 

tangan, pada kedua ujungnya, namun bila patah, dianggap batal/ tidak dapat nilai. 

 Jika mengangkat kacang panjang, padahal ayah/ bunda tidak menyebut sesuatu yang 

berhubungan dengan angka 3, berarti nilainya akan dikurangi dengan ¼  kacang 

panjang 

 Untuk angka minus , akan mendapat kacang panjang baru yang sudah dibagi menjadi 

4, lantas minus 1 ditandai dengan ¼ kacang panjang. 

 Nilai terbanyak ditotal dari nilai plus dikurangi nilai minus 

 Siapa yang mengumpulkan nilai terbanyak, dia menang. Pemenang akan mendapat 

hadiah pelukan dan ciuman dari ayah dan bunda. 

 
Petunjuk bagi Ayah/Bunda sebagai pemandu Game 
Saran umur 
Dilakukan anak-anak ditemani papa mama sambil menghitung benda ( umur 1-5 tahun) 
Dilakukan anak-anak 5 -12 tahun 

1. Sebut tempat dimana anda menyembunyikan 3 barang kembar, misal 3 gelas 

kembar di sembunyikan di meja tamu, 3 sendok kembar ada di ruang belajar, dst. 

Suruh mereka memeriksa apakah jumlahnya ada 3? Kalau iya, minta mereka cepat 

cepat balik dan mengangkat kacang panjang pertama kali/ berebut duluan) Lakukan 

persembunyian 3 barang-barang kembar ini sebelumnya, rahasiakan, supaya mereka 

tidak sadar/ tidak tahu bahwa itu adalah kejutan 

a. Sembunyikan juga yang berjumlah lebih dari 3 atau kurang dari 3 – untuk 

pertanyaan jebakan 

 
Dilakukan anak-anak 5 -12 tahun 

2. Sebut benda apa saja yang berjumlah 3 di rumah anda, semisal galon air, dll ( jadi 

jangan mendadak , persiapkan dulu) 

a. Sebut sebaliknya, benda benda yang tidak hanya 3 ( misal sendok/ dll) – 

untuk pertanyaan jebakan 

3. Sebut anak ke tiga dari Tante/ Om dari keluarga ayah atau bunda 

a. Sebut anak yang bukan ke 3 dari keluarga ayah atau bunda sebagai 

pertanyaan jebakan 

4. Sebut Tuhan Yesus bangkit pada hari ke 3 
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5. Pada hari ke berapakah Tuhan menciptakan..........................?? Kalau itu hari ke 3 

cepat cepatlah angkat kacang panjangnya !! Ingat ya, hari ke 3 Tuhan itu ciptakan 

tumbuh-tumbuhan. 

a. Sebut nama sayur: wortel, buncis, kol, kangkung, bayam, dst 

b. Sebut nama buah: apel, tomat, jagung, mangga, dst 

c. Sebut juga matahari, bulan, manusia dll, yang tidak diciptakan hari ke tiga, 

sebagai pertanyaan jebakan.  

 

Retelling Story : 

 Gunakan kacang panjang saat mengajak anak-anak menceeritakan kembali 

 Sebutkan kalimat cerita ini sambil meraba kacang panjang dari ujung yang satu sampai 

ujung yang lain, usahakan antara kalimat cerita dan kacang panjang ujung selesai secara 

bersamaan. 

 Kalimat ceritanya sebagai berikut  

“ Sebelum Tuhan menciptakan manusia, 
semua kebutuhan manusia sudah Tuhan ciptakan lebih dulu. 

Tuhan kita adalah Tuhan yang menyediakan. 
Jadi kita harus bersyukur pada Tuhan.” 

 

Our Story   : 

 Pertanyaan kepala; Pada hari ke berapakah Tuhan menciptakan semua tumbuh-

tumbuhan? 

 Pertanyaan hati; Apakah Tuhan mendengar doamu saat kamu meminta kebutuhanmu 

kepada Bapa di surga? 

 Pertanyaan tangan; Jika saat ini kamu bersyukur pada Tuhan, kamu akan bersyukur 

tentang apa saja? 

 

Doa malam  : 

Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau telah menciptakan sayuran, buah-buahan, kacang-
kacangan, untuk kami bisa memakannya. Engkau telah memeliharakan kebutuhan hidup 
kami, terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. 
 
Kartu karakter 2  : 
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HARI 3 

Tuhan Menciptakan Manusia  
Menurut Gambar dan Rupa-Nya  

 

 
Metode Kreatif; Membuat anyaman kacang panjang ,  

menonton penciptaan manusia dalam kandungan bunda ( untuk semua umur)  
Disarankan dilakukan ayah bunda ( untuk ananda 0-3 tahun) 

Disarankan dilakukan anak-anak ( untuk 3-12 tahun) 
 
 

Bacaan hari ini  :  

Kejadian 1:31A, Kejadian 1: 26, Mazmur 139:14, Efesus 5:20 

 

Tujuan   :  

Anak-anak dapat bersyukur pada Tuhan karena karya penciptaan Tuhan dalam hidup kita 
begitu dahsyat. 
 
Kegiatan seru  : 

 Membuat anyaman dari kacang panjang ( lihat pada Photo) 

 Tips membuat anyaman:  

o Sediakan 20 kacang panjang pilihan, pilih yang tebal, panjang 

o 10 untuk vertikal, ikat bagian atas dengan 1 karet gelang 

o 10 untuk horisontal, ikat bagian kiri dengan 1 karet gelang 

o Ayamlah dengan penuh kerapihan 

o Latih anak-anak agar berhati-hati agar kacang panjang tidak patah 

o Satukan empat penjuru mata angin dengan karet setelah anyaman jadi 

 
My Story  :  
Kapan terakhir kali kamu membuat suatu karya, misalnya gambar, atau handy craft, atau 
keterampilan? Ceritakan ! Apakah kamu menyanyangi karyamu? Menyimpannya dengan 
baik ? Memajangnya di kamarmu? 
 
Bridge to Story : 
Perhatikan syal/ tikar/ rajutan ini, rumit ya? Rajutan seperti ini dapat kita buat dengan 
tangan yang disebut dengan handmade atau bisa juga dibuat dengan mesin. 
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Bible Story/ Narasi :  

 Tuhan menciptakan manusia dengan cara berbeda dengan mahluk/ ciptaan lainnya, 

karena manusia diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah 

 Kalau pada penciptaan lainnya Tuhan hanya berfirman, tetapi saat menciptakan 

manusia, Tuhan membentuk dengan tanganNya sendiri. 

 Bagaimana cara Tuhan menciptakan ayah/bunda/ dan dirimu?  

 Pakai POWER POINT untuk menjelaskan 

 Tuhan menciptakan kita semua dengan cara menenun kita. 

 Menenun..?? Apa itu?? Menenun adalah seperti orang membuat rajutan/ anyaman 

ini, dijalin satu demi satu. 

 Slide 2: nah, lihatlah gambar anyaman ini, seperti yang ada pada tikar anyaman, 

keranjang anyaman, dll. Ini diayam satu demi satu oleh pengerajin anyaman. 

 Slide 3: nah, lihatlah taplak rajutan ini, ini juga dibuat oleh pengerajin. Bagaimana cara 

membuatnya? 

 Slide 4: pengerajin rajutan ini menggunakan alat-alat seperti ini. 

 Slide 5: mereka juga menggunakan benang seperti ini. 

 Slide 6: Oooooooooooh itu buatan manusia ya, rajutan/ tenunan/ kerajinan buatan 

manusia, bagaimana dengan Tuhan membuat/ menenun kita? 

o Lihat pada ayat ini: Mazmur 139:13 Sebab Engkaulah yang membentuk buah 

pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Pada kata ‘Engkaulah’ di 

dalam ayat ini, artinya ; “Engkau sendirilah” 

o Lihat pada ayat ini: Mazmur 139: 14 Ajaib apa yang Kaubuat, dan jiwaku benar-

benar menyadarinya. Pada kata ‘Kaubuat” di dalam ayat ini, artinya Handmade 

dan juga ada arti TENUNAN di dalam kata tesebut ( ma’aseh) 

o Jadi Tuhan tidak pakai alat apa pun, melainkan Dia merajut kita, menenun kita, 

dengan tangan-Nya sendiri. 

 Slide 7: Dalam diri manusia ada yang namanya kromosom, dia juga berbentuk mirip 

sekali dengan rajutan bukan??? 

 Slide 9: (NOTE: Slide 9 akan dijelaskan lagi pada hari Jumat, pada tambahan 

penjelasan)  

o Normalnya, jumlah kromosom dalam setiap sel manusia adalah 23 

pasang atau 46 buah. 
o Apakah kalian bisa menemukan perbedaannya antara kromosom laki-laki 

dan perempuan??? 
o Ya benar, pada Kromosom Laki-laki, pada pasangan ke 23, adalah XY 
o Sedangkan pada Kromosom Perempuan, pada pasangan ke 23, adalah 

XX. 

 Demikianlah Tuhan merajut kita, menenun kita dalam kandungan bunda. 

Ayah dan bunda pun juga ditenun di kandungan nenek. ( sebut nama nenek dari 

pihak ayah dan nenek dari pihak bunda)  
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 Maka kita harus bersyukur karena Tuhan menciptakan kita dengan dahsyat 

dan ajaib 

 Yuks kita menonton bagaimana Tuhan menenun kita dalam kandungan 

bunda !! 

o https://www.youtube.com/watch?v=zrZkD97YMWM 

 
Retelling Story : 

 Gunakan gerakan dari ujung rambut sampai ujung kaki untuk menggerakkan kalimat ke 2 

Tuhan menciptakan aku begitu istimewa,  
karena aku adalah manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. 

Tuhan menenun aku dari ujung rambut sampai ujung kaki 
dalam kandungan ibuku dengan tangan-Nya sendiri. 

Aku sangat bersyukur pada Tuhan. 

 

Our Story   : 

 Pertanyaan kepala; Sebutkan siapa yang menenun kita dan menciptakan kita? 

 Pertanyaan hati; Di bagian tubuh yang mana kamu merasa itu tidak kamu sukai? Maukah 

kamu sekarang bersyukur karena bagian tubuhmu semuanya dari ujung rambut sampai 

ujung kaki diciptakan Tuhan sendiri 

 Pertanyaan tangan; Bolehkah kita mengejek ciptaan Tuhan? Misalnya mengejek 

temanmu yang menurutmu matanya terlalu lebar atau sipit? Apa yang akan kamu 

lakukan dengan tanganmu, matamu, kakimu, dll, karena itu semua diciptakan Tuhan 

dengan tangan Tuhan sendiri?  

 

Doa malam  : 

 Doa puisi: Mazmur 139:14 Aku bersyukur kepada-Mu oleh karena kejadianku dahsyat dan 

ajaib; ajaib apa yang Kaubuat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zrZkD97YMWM
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Kartu Karakter 2 : 
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HARI 4 

TUHAN MENCIPTAKAN MANUSIA  

LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN 
Metode Kreatif; Membuat acsesories laki-laki dan perempuan dari kacang panjang 

Disarankan dilakukan ayah bunda ( untuk ananda 0-3 tahun) 
Disarankan dilakukan anak-anak ( untuk 3-12 tahun) 

 
 
Bacaan hari ini  :  

Kejadian 1:31A, Kejadian 1:27, Mazmur 144:12, I Petrus 3:4, Efesus 5:20 

 

Tujuan   :  

Anak-anak dapat bersyukur diciptakan sebagai laki-laki atau perempuan, dan tahu 
perbedaan apa di antara ke duanya. 
 
Kegiatan seru  : 

 Membuat acsesories laki-laki atau perempuan menggunakan kacang panjang , misalnya ; 

laki-laki: ikat pinggang, jam tangan, untuk anak perempuan; bando, gelang, kalung. ( 

lihat pada Photo) . Simpan hasil anyaman ini untuk dipakai kembali pada hari ke 7  

 Tips pembuatan acsesories: siapkan karet untuk menyatukan ujung. Bisa juga acsesories 

dibentuk dalam bentuk kepangan, lalu dijadikan ikat pinggang, bando, dll 

 
My Story  :  

 Pertanyaan ini adalah untuk anak laki-laki; Apa yang menurutmu hebat di dalam dirimu 

karena kamu seorang laki-laki?  

 Pertanyaan ini adalah untuk anak perempuan: Apa yang menurutmu hebat di dalam 

dirimu karena kamu seorang laki-laki?  

 Pernahkah kamu yang laki-laki ingin menjadi perempuan ,atau sebaliknya yang 

perempuan ingin menjadi laki-laki? Mengapa? Apa alasannya?  

 
Bridge to Story : 

 Tuhan menciptakan manusia hanya dalam 2 jenis kelamin, yaitu laki-laki dan 

perempuan, tidak pernah Tuhan menciptakan setengah laki-laki atau setengah 

perempuan. Tuhan tidak pernah menciptakan banci/ setengah laki-laki atau setengah 

perempuan. 
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Bible Story/ Narasi :  

 Kromosom laki-laki dan perempuan berbeda. Ingat bukan , bahwa Tuhan menenun kita 

dalam kandungan bunda saat Tuhan menciptakan kita, nah, Tuhan hanya menciptakan 

dua jenis kelamin, laki laki atau perempuan, tidak pernah Tuhan menciptakan yang jenis 

ke 3/ atau campuran ke duanya 

 Tambahan penjelasan untuk usia 8 tahun tahun ke atas: 

o Kromosom laki-laki XY sedangkan kromosom perempuan XX 

o Apa bedanya anak laki –laki dan perempuan? Mari kita lihat lagi Power Point/ 

Gambar yang pada slide terakhir yang sudah kita lihat hari Kamis kemarin. 

o Mazmur 144:12 Semoga anak-anak lelaki kita  seperti tanam-tanaman yang 

tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya; dan anak-anak perempuan kita 

seperti tiang-tiang penjuru, yang dipahat untuk bangunan istana! 

o Dari dua bagian ayat tersebut dapat diperbandingkan dua gender ini , yang 
keperbedaannya bukan untuk saling bersaing dan bermusuhan, melainkan untuk 
saling melengkapi: 

o Perbedaan pertama: 
 Anak perempuan seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk 

bangunan istana 
 Anak laki-laki seperti tanam-tanaman yang bertumbuh menjadi besar. 
 Laki-laki: tanaman besar 
 Perempuan: tiang – dibuat dari bagian tanaman (yaitu batang pohon yang 

dipotong menjadi tiang) Ingat, Hawa diciptakan dari rusuk Adam. Tanpa 
Adam, Hawa tidak ada. Perhatikan di sini bahwa Perempuan tidak bisa 
dilepaskan keberadaannya dari Pria. Suami isteri adalah dua orang yang 
telah menjadi satu, karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk pria. 
Perempuan bukan diciptakan dari bagian kepala, agar memimpin ( jadi 
seperti satu perahu dengan dua pemimpin/ dua nahkoda), juga bukan 
diciptakan dari kakinya, agar diinjak-injak oleh pria, jadi justru pria harus 
menyayangi isterinya, tetapi diciptakan dari tulang rusuknya/ dari sisinya/ 
agar perempuan bisa menjadi penolongnya pria. 

o Perbedaan ke dua: 
 Laki-laki  : tanaman yang tumbuh di luar rumah 
 Perempuan       : tiang penjuru sebuah bangunan. Itu artinya di dalam 

rumah. 
 Ingat, bahwa laki-laki pada suatu saat akan meninggalkan ayah dan 

ibunya serta bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu 
daging. 

o Perbedaan ke tiga: 
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 Laki-laki : hanya dikatakan seperti tanaman yang bertumbuh menjadi 
besar 

 Perempuan       : dikatakan diukir. Begitu rumit, begitu detail, begitu indah 
(karna bukan sembarangan, melainkan untuk hiasan istana), begitu 
cantik, berlekuk-lekuk. 

 Ingat bahwa anak laki-laki diciptakan sebagai LEADER/ PEMIMPIN  yang 
punya arah / visi jauh ke depan, tetapi untuk mencapai visi itu dibutuhkan 
MANAGER  yang bisa berpikir begitu detail/terperinci, mengerti segala 
persiapan yang diperlukan dan melakukannya dengan sangat teliti dan 
cermat. Siapakah Manager? Perempuan. Sedang laki-laki adalah Leader. 
Leader dan Manager bekerja sama mencapai Visi melalui menjalankan 
Missi. 

o Perbedaan ke empat: 
 Laki-laki : dikatakan seperti tanam-tanaman yang BERTUMBUH  menjadi 

BESAR 
 Perempuan: dikatakan seperti tiang penjuru 
 Laki-laki akan MENGUASAI AREA, mengembangkan dirinya, usahanya, 

pekerjaannya, studynya…..dan keluarganya kelak akan bertumbuh seperti 
benih yang terus menjadi besar. Tugasnya adalah bermultiplikasi, 
mencetak generasi baru, mencetak lapangan usaha baru, 
mengembangkan ide-ide yang baru, menguasai bumi dan 
menaklukkannya, dll 

 Tetapi tugas perempuan itu beda, ia tidak perlu menguasai area seperti 
tanam-tanaman yang bertumbuh besar, perempuan dituntut untuk jadi 
TIANG PENJURU, yang bertugas memberi: 

 -TOPANGAN / menolong yang ditopang/ bangunan, agar tidak 
roboh. 

 -ARAH PENJURU MATA ANGIN/ mengarahkan, mengajar, 
menasehati dengan kecantikan batiniah yang ia miliki: yaitu roh 
yang lemah lembut dan tentram. I Pet 3: 4 

 
Retelling Story : 

 Gunakan Acsesories dari kacang panjang, yang dipakaikan saat menceritakan kembali 
kalimat cerita sbb;  

Tuhan menciptakan manusia; yaitu laki-laki dan perempuan. 
Laki-laki seperti tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar 

Sedangkan perempuan seperti tiang-tiang penjuru  
yang dipahat untuk bangunan istana ! 

Aku bersyukur pada Tuhan karena menciptakan aku sebagai ....................... 
( laki-laki/ perempuan) 

 

Our Story   : 
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 Pertanyaan kepala; Mazmur 144:12 menggambarkan anak laki-laki seperti apa ya? Lalu 

anak perempuan seperti apa ya? 

 Pertanyaan hati; Maukah kamu bersyukur diciptakan sebagai laki-laki atau perempuan?  

 Pertanyaan tangan; Hal-hal apa yang dapat kamu syukuri sebagai seorang perempuan 

atau laki-laki?  

 

Doa malam  : 

Aku bersyukur karena Tuhan yang lebih tahu, menciptakan aku sebagai laki-laki atau sebagai 
perempuan. 
Aku ingin jadi anak laki-laki yang seperti tanaman yang bertumbuh besar/ Aku ingin jadi 
anak perempuan yang seperti tiang  penjuru yang dipahat untuk bangunan istana !! 
Di dalam nama Yesus, amin. 
 
 
 
 
Kartu Karakter 2 : 
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HARI 5 

AKU BEGITU UNIK 
Metode Kreatif;  Game tebak tebakan 

Disarankan dilakukan anak-anak ( untuk 5-12 tahun) 
 
Bacaan hari ini  :  

Kejadian 1:31A, Kejadian 1:28, Yeremia 31:3, Mazmur 139:14 

 

Tujuan   :  

Anak-anak tidak perlu ingin menjadi orang lain, karena Tuhan menciptakan kita begitu unik. 
Orang yang menjadi diri sendiri/ tidak ingin menjadi orang lain, akan dapat berkuasa / 
menaklukkan / dominion ( Kejadian 1:28) 
 
My Story  :  
Ceritakan apa yang menjadi keunikanmu dibandingkan dengan saudara atau teman-
temanmu ! 
 
Bridge to Story : 

 Dilansir dari situs resmi United Nation, pada 2011 jumlah penduduk dunia 

mencapai angka 7 miliar orang. Kemudian di 2016 mencapai 7,4 miliar orang 

dan jumlah penduduk dunia 2020 mencapai 7,7 miliar orang. Diperkirakan pada 

2030 akan tumbuh mencapai 8,5 miliar penduduk dan pada 2050 mencapai 9,7 

miliar penduduk. 

https://www.kompas.com/skola/read/2020/07/11/140300869/jumlah-

penduduk-dunia-2020. 

 Apakah kalian bisa membayangkan bahwa 7,7 milyar orang itu tidak ada satu 

pun orang yang sama? 

Game Seru  : 

 Main tebak-tebakan: ( dengan menghadirkan kacang panjang di hadapan) 

 Sebutkan keunikan kacang panjang itu apa? 

o Kunci jawaban ayah/bunda: walaupun dia sudah dipotong pendek namanya 

tetap kacang panjang 

o Biasanya pada pertanyaan pertama ini, jarang anak-anak bisa menjawabnya, 

namun sediakan hadiah cadangan, seperti misalnya pensil/ karet penghapus, dll ( 

yang memang kebutuhan dia, tidak harus barang- barang mahal sebagai 

hadiahnya ini) 

 Sebutkan keunikan kacang merah itu apa? 

o Kunci jawaban ayah/bunda: Walaupun dia sudah kering dan berubah warna 

menjadi agak kehitaman, namanya tetap kacang merah 

https://www.kompas.com/skola/read/2020/07/11/140300869/jumlah-penduduk-dunia-2020
https://www.kompas.com/skola/read/2020/07/11/140300869/jumlah-penduduk-dunia-2020
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o Biasanya pada pertanyaan ini, anak –anak bisa menebak jawaban, karena 

pertanyaannya mirip. Sediakan hadiah untuk si paling cepat menjawab dan tepat 

jawabannya, seperti misalnya pensil/ karet penghapus, dll ( yang memang 

kebutuhan dia, tidak harus barang- barang mahal sebagai hadiahnya ini) 

 Sebutkan keunikan kacang tanah itu apa? 

o Kunci jawaban ayah/bunda: sekalipun dia sudah tidak di tanah lagi, sudah jadi 

kue, sudah jadi satu dengan coklat, sudah digoreng di atas wajan, namanya tetap 

kacang tanah. 

o Biasanya pada pertanyaan ini, anak –anak bisa menebak jawaban, karena 

pertanyaannya mirip. Sediakan hadiah untuk si paling cepat menjawab dan tepat 

jawabannya, seperti misalnya pensil/ karet penghapus, dll ( yang memang 

kebutuhan dia, tidak harus barang- barang mahal sebagai hadiahnya ini) 

 
Bible Story/ Narasi :  

 Tuhan menciptakan kita begitu unik, tidak pernah ada yang sama orang di dunia ini, 

bahkan orang kembar identik pun tidak sama, pasti ada perbedaannya. 

 Oleh karena itu kita jangan iri, ingin seperti orang lain: misalnya: 

o Kog temanku warna kulitnya putih ya, aku ingin seperti dia 

o Kog tetanggaku matanya lebar, aku ingin jangan sipit seperti ini 

o Kog adikku itu rambutnya lurus ya, sedangkan aku keriting.. 

 Tuhan sudah tahu, bahwa kita itu cocoknya warna kulitnya seperti ini, suaranya seperti 

ini, matanya seperti ini,dll 

 Kita tidak bisa menaklukkan/ berkuasa/ mendominion/ seperti yang Tuhan perintahkan, 

untuk kita menaklukkan/ berkuasa/ dominion atas apa saja? ( Lihat di Kejadian 1: 26-28), 

jika kita tidak mau seperti kacang panjang, kacang merah, atau kacang tanah ini. Apa 

pun yang terjadi, mau mentah, mau sudah jadi masakan, atau kue, mereka tetap disebut 

kacang panjang, kacang merah dan kacang tanah. Tuhan ingin kita seperti itu, kacang 

pajang ya kacang panjang, tidak perlu jadi kacang merah atau kacang tanah, sebaliknya 

kalau jadi kacang tanah ya jangan ingin jadi kacang panjang, dst. 

 Semua anak ayah dan bunda itu cantik/cakep, tidak ada yang jelek, karena diciptakan 

oleh Tuhan sendiri. 

 Kalau ada teman mengejekmu ; misalnya “Eh kamu kog pesek sih?” Jawablah dia 

“Apapun katamu, yang aku tahu, aku disayangi oleh Tuhan.” ( Baca Yeremia 31:3) 

 
Retelling Story : 

 Gunakan kacang panjang dengan mengeluarkan biji-biji di dalamnya yang tidak ada 

satupun yang sama persis, baik bentuk dan ukuran ataupun warnanya, sebagai peraga 

saat mengajak anak-anak menceritakan kembali kalimat cerita sebagai berikut: 

Tuhan menciptakan aku begitu unik. 
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Aku tidak ada duanya di dunia ini. 
Aku hanya satu-satunya. 

Aku tidak perlu ingin menjadi orang lain, 
karena Tuhan telah menciptakan aku begitu istimewa. 

 

Our Story   : 

 Pertanyaan Kepala; menurutmu mungkinkah Tuhan akan kehabisan ide saat 

menciptakan manusia di seluruh dunia ini, dan tidak ada yang sama ? 

 Pertanyaan Hati; Apakah kamu akan merasa malu bila kamu terlihat berbeda?  

 Pertanyaan tangan; Sebutkan 3 saja keunikanmu daripada orang lain ! Ucapkan syukur 

kepada Tuhan atas hal itu ! 

 

Doa malam  : 

Terima kasih  buat keunikan yang Tuhan berikan kepadaku. Aku spesial, aku unik. Aku tidak 
mau jadi seperti kacang panjang yang ingin jadi kacang tanah. Aku adalah aku, karena Tuhan 
menciptakan aku sangat istimewa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, amin 
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Kartu Karakter 3 : 
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HARI 6 

MAKANAN MANUSIA  
Metode Kreatif; Memasak Kacang Panjang 

Disarankan untuk semua umur 
 

Bacaan hari ini  :  

Kejadian 1:31A, Kejadian 1:29-30, Daniel 1, III Yohanes 1:2 

 

Tujuan   :  

anak-anak tahu memakan makanan sehat, dan mau memakan sayur dan buah 
 
Cooking Class seru : 

 Memasak kacang panjang bersama bunda ( resep ada pada lampiran materi ini)  

 Tips memasak bersama: canangkan waktu untuk memasak bersama anak-anak, sehingga 

pada waktu yang telah direncanakan, semua siap. Berhati-hati terhadap pemakaian 

pisau, dll Libatkan apa yang bisa mereka lakukan, seperti mematahkan ujung kacang 

panjang, dan buang. Mematahkan kacang panjang untuk dimasak. Hindarkan kritikan 

apabila anak-anak belum bisa sesempurna yang kita tuntutkan. 

 
My Story  :  
Sayuran apa yang paling kamu sukai? 
 
Bridge to Story : 

 Waauuu, terima kasih anak anak sudah memasak bersama bunda hari ini 

 Memasak kacang panjang ini 

 Apa ya kandungan kacang panjang? 

 Apa gunanya buat tubuh kita? 

 Kacang panjang mengandung vitamin dan mineral yang penting untuk tubuh, antara 

lain vitamin A, C, B kompleks, folat, zat besi, kalium, magnesium, kalsium, dan 

mangan. Kandungan vitamin C dan mangan yang tinggi pada kacang 

panjang berperan sebagai antioksidan 

 Manfaat antioksidan bagi tubuh adalah untuk melindungi sel-sel dari kerusakan akibat 

radikal bebas.  

 Manusia memiliki sistem pencernaan yang mana dirancang untuk memakan buah-

buahan berbiji dan tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Jadi sebenarnya sistem pencernaan 

tubuh kita bukan dirancang untuk memakan daging/ dll. Namun dalam 

perkembangannya manusia memakan macam-macam.  

 Kalau kita mau sehat kita harus banyak makan sayur dan buah. 
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Bible Story/ Narasi :  

 Daniel memakan makanan sehat ( Daniel pasal 1) – gunakan buku cerita anak bergambar 

 Tekankan, bahwa memakan sayur menjadikan Daniel sehat dan juga cerdas/ pandai. 

Selain karena juga dia takut akan Tuhan dan memilih untuk taat pada Tuhan.  

 
Retelling Story : 

 Gunakan piring yang telah licin tandas karena makanan kacang panjang yang telah 

dimasak bersama telah dimakan bersama sampai habis. 

 Ketuk-ketukkan sendok pada piring saat mengajak anak-anak menceritakan kembali 

kalimat cerita sebagai berikut; 

Tuhan menciptakan sayur dan buah 
Yang sehat untuk tubuhku 

Seperti Daniel memakan sayur-sayuran, dan tubuhnya menjadi sehat 
Aku juga mau jadi anak yang sehat, karena rajin makan sayur dan buah 

 

Our Story   : 

 Pertanyaan Kepala; Vitamin apa yang terdapat pada kacang panjang?  

 Pertanyaan Hati; Maukah kamu belajar lebih lagi menyukai makan sayur?   

 Pertanyaan tangan; Sebutkan setidak-tidaknya 5 macam sayur yang akan kamu coba 

untuk sukai supaya hidup sehat ! 

 

Doa malam  : 

Ajarin aku rajin makan sayur dan buah Tuhan, agar tubuhku sehat, dan aku jadi anak yang 
cerdas/ pandai. Dalam nama Yesus, Amin. 
 
Lampiran resep : 
 

Lampiran Resep Kacang Panjang Bakso Tumis 

diambil dari tulisan ini: 

https://cookpad.com/id/resep/8157829-tumis-cangso-kacang-panjang-bakso 

 
 
 
 
 
Kartu karakter 4 : 
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HARI 7 

SUNGGUH AMAT BAIK 
Metode Kreatif ; Membuat gambar hati dari anyaman kacang panjang dan biji-bijian 

Disarankan untuk semua umur 
 

Bacaan hari ini  :  

Kejadian 1:31A, Kejadian 1:31-2:7, Mazmur 136:5-9, 25, Yohanes 13:24 
 

Tujuan   :  

Anak-anak menjadi ciptaan Tuhan yang dikasihi Tuhan, menjadi ciptaan yang mengasihi 
Tuhan, dan menjadi ciptaan yang mengasihi sesama manusia/ keluarga dan teman-teman/ 
semua orang. 
 
Kegiatan  seru : 
Menambahkan kacang merah/ atau biji bijian lain, pada anyaman kacang panjang yang 
telah dibuat hari ke 4 yang lalu, dan  biji-bijian yang diletakkan itu dibentukkan bentuk 
HATI/ LOVE/ HEART. Atau anda bisa langsung mengerjakan di hari ke empat tersebut, dan 
buat photonya untuk photo itu diperlihatkan pada hari ke 7 ini. 
 
My Story  :  
Kapan kamu terakhir kali bertengkar dengan orang lain? Mengapa kamu bertengkar dengan 
dia? 
 
Bridge to Story : 
ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini, Tuhan tidak saja menciptakan dengan kuasa-
Nya, dengan kehebatan-Nya, tetapi juga dengan kasih-Nya. 
 
Bible Story/ Narasi :  

 Tuhan menciptakan seluruh alam semesta ini dengan KASIH-Nya, dengan kasih setia-

Nya, dengan segenap hatiNya 

 Cepat-cepatan jawab ya, boleh lihat Alkitab. Apa saja yang diciptakan Tuhan dengan 

penuh kasihNya? 

o Mazmur 136:5 

o Ayat 6 

o Ayat7 

o Ayat 8 

o Ayat 9 

o Ayat 25 



                              Jenius Cara Alkitab : “Restore Our Family” 

___________________________________________________________________________     ProjectManagementDocs.com 

29                                                                                                         www.jeniuscaraalkitab.com  
 

 Tuhan memberi roti kepada segala mahluk, termasuk ...??? Iya benar, termasuk 

manusia, atau kita, itu artinya manusia juga disayangi oleh  Tuhan, diciptakan dengan 

penuh cinta 

 Kalau Tuhan sudah begitu menyayangi kita, maukah kita menyayangi 

kakak/adik/teman/tetangga???? Ataukah...kita mau bertengkar terus dengan mereka? 

Rebutan, saling menyalahkan, atau marahan..?? 

 
Retelling Story : 

 Gunakan anyaman kacang panjang yang kemudian diberi biji-bijian berbentuk hati 

sebagai peraga saat mengajak anak-anak menceritakan kembali kalimat cerita sbb; 

Tuhan menciptakan alam semesta ini dengan kasih-Nya 
Dia menciptakan aku dengan kasihNya 

Aku juga ingin mengasihi Tuhan, 
dan mengasihi sesamaku, 

yaitu mengasihi semua orang. 
 

Our Story   : 

 Pertanyaan Kepala; menurut pendapatmu, apa bedanya menciptakan dengan kasih 

dengan pembuatan seuatu barang dari cetakan mesin?  

 Pertanyaan Hati; Bagaimana kamu dapat merasakan kasih Tuhan?  

 Pertanyaan tangan; Sebutkan 3 hal yang akan kamu lakukan untuk menyatakan kasih 

kepada orang-orang di sekitarmu ! 

 

Doa malam  : 

Terima kasih buat kasihMu Tuhan, dan jadikan aku anak yang mau mengasihi teman-
temanku, saudaraku, orang tuaku, dll, dalam nama Yesus, amin. 
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