
                              Jenius Cara Alkitab : “Restore Our Family” 

__________________________________________________________________________  

1                                                                                                         www.jeniuscaraalkitab.com  
 

 
 
 

MATERI 
KELUARGA JENIUS CARA ALKITAB 

“RESTORE OUR FAMILY” 
MINGGU VII 

 
 

 

 

 

 



                              Jenius Cara Alkitab : “Restore Our Family” 

__________________________________________________________________________  

2                                                                                                         www.jeniuscaraalkitab.com  
 

MINGGU VII 
 

PENCIPTAAN HARI KE ENAM 
 
Bacaan Alkitab    : 

Hari Bacaan Judul Materi 

Hari ke-43 Kejadian 6:20 
Kejadian 1: 24-2:1, Yesaya 53:7, Yehezkiel 
36:26, Filipi 2:5-8 

Domba yang taat 

Hari ke-44 Kejadian 6:20 
Kejadian 1: 24-2:1, Mazmur 71:3, Mazmur 
104:18b, Mazmur 121:2, 
Amsal 30:24,26, Yakobus 1:5 

Pelanduk, binatang yang lemah 

Hari ke-45 Kejadian 6:20 
Kejadian 1: 24-2:1, Mazmur 71:3, 
Mazmur 104:16-18 

Kambing hutan di tempat tinggi 

Hari ke-46 Kejadian 6:20 
Kejadian 1: 24-2:1, , II Sam 13, 
Amsal 16:6, 
Matius 3:2 
II Petrus 2:20-22,  
1 Yohanes 1:9 

Babi di kubangan 

Hari ke-47 Kejadian 6:20 
Kejadian 1: 24-2:1, Zakharia 9:9,  
Matius 5:5, Matius 11:28, Matius 21:5, 
Markus 11:1-11, Yohanes 13:15 

Si Keledai Liar 

Hari ke-48 Kejadian 6:20 
Kejadian 1:16, Amsal 30:29-33, Efesus 4:2 

Ayam jantan yang sombong 

Hari ke-49 Kejadian 6:20 
Kejadian 1:16, Amsal 13:4, 
Amsal 26:13-16, Lukas 13:22, I Timotius 
5:13, Titus 1:12-13, I Petrus 5:8 

Singa si raja hutan 

 
Ayat Emas Minggu Ini   : 
Kejadian 6:20  
Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di 
muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara 
hidupnya. 
Kejadian 6:20 
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Ayat Emas Kreatif    :  
Gunakan metode gerakan secara berulang-ulang, lalu pada pengulangan yang kesekian, 
mintalah anak-anak untuk menirukan gaya berjalan hewan-hewan sbb: ( saat mengatakan 
‘dan segala jenis hewan’): Domba, kambing, babi, keledai, ayam jantan, singa. 
 
Tugas orang tua, menebak itu gerakan hewan apa. 

 

PERSIAPAN AYAH-BUNDA/GURU :  
 

Hari ke-43 
Masing-

masing anak 1 

buah  

Alkitab   

     

  1 kertas tebal 

print gambar 

gambar 

domba 
telah disediakan dalam design 

 1 pack 
kapas apa 

saja 
  

 1 buah lem   

 1 buah gunting 
Hati-hati penggunaan gunting oleh 

anak-anak 

 1 buah 

Alat 

pemutar 

video 

 

  1 buah Kamera 
Abadikan kegiatan anda bersama 

anak anda 

Hari ke-44 
Masing-

masing anak 1 

buah  

Alkitab  

 1 print paket 
kertu 

pasangan 
telah disediakan dalam design 

 1 buah 

Alat 

pemutar 

video 

 

 1 buah Kamera 
Abadikan kegiatan anda bersama 

anak anda 

  Hari ke-45 
Masing-

masing anak 1 

buah 

Alkitab   

 1 buah 
alat pemutar 

video 
  

  1 buah Kamera 
Abadikan kegiatan anda bersama 

anak anda 
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 Hari ke-46 
Masing-

masing anak 1 

buah 

Alkitab   

  ruangan 

dengan 

lantai 

keramik 
  

 1 buah Kamera 
Abadikan kegiatan anda bersama 

anak anda 

Hari ke-47  
Masing-

masing anak 1 

buah 

Alkitab   

 3 batang  

korek api/ 

alat 

pemantik 

api 

  

 1 buah kertas   

 1 buah ballpoint   

 1 buah Kamera 
Abadikan kegiatan anda bersama 

anak anda 

 Hari ke-48 
Masing-

masing anak 1 

buah 

Alkitab   

 1 lembar print 
gambar 

ayam jantan 
telah disediakan dalam design 

  1 pack 
alat 

mewarnai 
Pensil warna, cryon, sepidol, dll  

 1 buah Kamera 
Abadikan kegiatan anda bersama 

anak anda 

Hari ke-49 
Masing-

masing anak 1 

buah 

Alkitab   

 1 lembar print puzzle ayat telah disediakan dalam design 

 beberapa 

buah 

amplop 

ukuran apa 

saja 

sesuai jumlah anggota keluarga 

 1 buah  bola Bola apa saja 

 
Masing-

masing anak 1 

buah  

Alkitab   
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HARI KE-43 

DOMBA YANG TAAT 
Metode Kreatif; Membuat dan Menggunting Kolase Bulu Domba 

Disarankan untuk usia 3 tahun ke atas 

 

Bacaan hari ini   : 

Kejadian 1: 24-2:1, Yesaya 53:7, Filipi 2:5-8, Yehezkiel 36:26 
 
Tujuan     :  

Anak-anak belajar hal baik dari domba; yaitu ketaatannya. 

 

My Story    : 

Kapankah terakhir kali kamu berlaku TAAT kepada orang tuamu atau gurumu? Ceritakan 

ketaatanmu ! 

 

Bridge to story   : 

 Pada hari ke enam, Tuhan menciptakan binatang liar, binatang ternak dan binatang melata. 

Salah satu binatang ciptaan Tuhan yang diciptakaan pada hari ke enam adalah domba. 

 Kita akan belajar dari domba, dalam hal ketaatannya yang luar biasa.  

 Biasanya domba itu sangat taat saat digunting bulunya seperti pada video ini: 

https://www.youtube.com/watch?v=NPDh7sgynzM 
 
 Ada kisah satu domba yang tidak seperti domba lainnya, pada umumnya domba itu saat 

digunting bulunya itu taat, tidak meronta, tidak memberontak, bahkan sama sekali tidak 

berteriak, tetapi ada seekor domba yang berbeda karena dia adalah domba yang aneh, domba 

yang tidak taat, karena dia takut saat akan dicukur bulunya, kisahnya sbb: selama 6 tahun Shrek 

melarikan diri ke gua-gua, karena takut dicukur bulunya. 

 Enam tahun kemudian dia ditemukan dalam keadaan bulu yang sangat tebal. 

 Bulunya yang sangat tebal itu membuat Shrek kesulitan berjalan, dan mengganggu 

kesehatannya. 

https://www.youtube.com/watch?v=3jpEqDE6Jek 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NPDh7sgynzM
https://www.youtube.com/watch?v=3jpEqDE6Jek


                              Jenius Cara Alkitab : “Restore Our Family” 

__________________________________________________________________________  

6                                                                                                         www.jeniuscaraalkitab.com  
 

Bible Story/Narasi       

disertai kegiatan seru      

Membuat dan Menggunting Kolase Bulu Domba :  

 Mari kita baca Yesaya 53:7  

 Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak 

domba yang dibawa ke pembantaian; seperti induk domba yang dibawa ke orang yang 

menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. 

 Ayat ini ditulis oleh nabi Yesaya , lebih kurang 125 tahun sebelum Yesus lahir. Ayat ini 

menubuatkan/ menceritakan sesuatu yang kelak kemudian hari akan terjadi, tentang Yesus. 

Bagaimana Yesus taat kepada Bapa, taat untuk menjadi seperti domba yang disembelih, yaitu 

Yesus mati di kayu salib buat pengampunan dosa kita. 

 Ketaatan Yesus kepada Bapa digambarkan seperti induk domba yang dibawa ke pengguntingan 

bulu, dia tidak memberontak, tapi dia taat. Maka anak domba belajar ketaatan dari induknya, 

makanya anak domba pun ketika dibawa ke pembantaian dia tetap taat, tidak meronta, tidak 

berteriak. 

 Pada saat proses penyalipan Yesus, maka saat Tuhan Yesus dibawa ke hadapan Kayafas, juga ke 

hadapan Herodes, juga ke hadapan Pilatus, Yesus tidak membela diri-Nya, Dia tidak 

memberontak atau marah, melainkan Yesus taat kepada kehendak Bapa, yaitu Dia datang untuk 

mati di kayu salib bagi keselamatan umat manusia yang berdosa.  

 Yuks kita baca Filipi 2:5-8 

 Makanya kita harus jadi seperti domba yang taat, jangan seperti domba Shrek itu ( pada video 

tadi), tidak mau taat dipotong bulunya, dia tidak seperti domba yang taat seperti domba pada 

umumnya. 

 Mengapa kita harus taat ? Karena ketaatan akan membuat kita menjadi anak-anak yang 

menyenangkan hati Tuhan. 

 Kepada siapa kita harus taat? 

 Kepada Tuhan kita 

 Kepada orang tua kita 

 Kepada guru-guru pengajar kita 

 Kepada pemimpin kita 

 Dan kepada pemerintah. 

MEMBUAT KOLASE BULU DOMBA DAN MENGGUNTINGNYA 
 Yuks kita membuat bulu domba dengan cara menempelkan kapas ini pada gambar domba, lalu 

kita gunting deh bulu itu. ( Hati-hati untuk penggunaan gunting, dan kapas/ agar jangan melukai/ 

ataupun terhirup anak-anak) 
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Retelling Story   : 

 Gunakan gambar kolase bulu domba pada saat mengajak anak-anak menceritakan kembali 

kalimat cerita berikut ini: 

Pada hari ke enam, Tuhan menciptakan binatang liar, binatang ternak dan binatang melata. 

Salah satu binatang ternak yang Tuhan ciptakan adalah Domba.  

Domba binatang yang taat saat dipotong bulunya, dia tidak meronta atau melawan. 

Yesus taat kepada kehendak Bapa. 

Yesus taat sampai mati, bahkan sampai mati di Kayu Salib 

Kita mau belajar dari Yesus untuk menjadi anak yang TAAT 

Mengapa kita harus taat ?  
Karena ketaatan akan membuat kita menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. 

Kepada siapa kita harus taat? 
Kepada Tuhan kita 

Kepada orang tua kita di dalam Tuhan 
Kepada guru-guru pengajar kita 

Kepada pemimpin-pemimpin  kita 
Dan kepada pemerintah. 

 

Our Story    : 

 Pertanyaan kepala: Kepada siapa saja kah kita harus taat?   

 Pertanyaan hati: Bayangkan bila kamu jadi orang tua yang mempunyai anak yang selalu 

tidak taat, bagaimana perasaanmu? 

 Pertanyaan tangan: Sebutkan 3 hal yang kamu sering tidak taat kepada orang tuamu yang 

mana dalam hal itu kamu rindu untuk bertobat ! 

 

Doa malam    : 

 Sebelum doa malam, baca dulu Yehezkiel 36:26 

 Aku ingin belajar taat kepada Tuhan, kepada orang tuaku, kepada guru-guru pengajarku dan juga 

kepada pemimpin serta pemerintah. Ajari aku ya Tuhan, berikan aku hati yang taat, di dalam 

nama Yesus, Amin. 
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Kartu Karakter 20   : 
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HARI KE-44 

PELANDUK BINATANG YANG LEMAH 
Metode Kreatif; Bermain Kartu Berpasangan 

Disarankan dilakukan anak-anak 5 tahun ke atas ( bila masih dibantu membaca)  

atau 7 tahun ke atas 

 

Bacaan hari ini    : 

Kejadian 1: 24-2:1, Amsal 30:24,26; Mazmur 104:18b, Mazmur 71:3, Yakobus 1:5, Mazmur 
121:2 
 

Tujuan     :  

Anak-anak menjadikan Tuhan sebagai andalan dalam hidup mereka, terkhusus dalam hal 
study mereka.  
 

My Story    : 

Pernahkah kamu merasa kesulitan dalam mata pelajaran tertentu? Semisal matematika, atau 

bahasa Inggris? Ceritakan ! 

 

Bridge to Story   : 

 Pada hari ke enam, Tuhan menciptakan binatang liar, binatang ternak dan binatang melata.  

 Salah satu binatang ciptaan Tuhan adalah pelanduk. Kita akan belajar dari pelanduk,  dalam hal 

bagaimana dia menjadikan rumahnya di bukit batu, sebagai pertahanannya, sebagaimana Tuhan 

juga ingin kita menjadikan Tuhan sebagai andalan dalam hidup kita. Tuhan itu seperti bukit batu 

yang kuat dalam hidup kita. Tuhan adalah tempat perlindungan yang aman dalam hidup kita 

 Menonton Video tentang Pelanduk 

https://www.youtube.com/watch?v=P3FKlsbqQVU&feature=emb_logo 
 
Terjemahan oleh Stefano Kevin 
 
HYRAX/ PELANDUK 
Di gunung Hermon ada sekelompok hewan bernama Hyrax Batu, disebut begitu karena mereka 
tinggal di bebatuan. 
Mereka berjemur di siang hari untuk mendapatkan panas sebanyak mungkin. 
Mereka bermasalah dengan identitas mereka, karena bentuk mereka seperti tikus, namun 
sebenarnya keluarga spesies terdekat mereka itu adalah Gajah 
Meskipun mereka mamalia, namun mereka ini seperti kadal yang harus menghangatkan tubuh. 
Jadi  berjemur di siang hari adalah hal yang sangat serius bagi mereka, setiap menit mereka 
mendapatkan sinar matahari itu bisa menjaga mereka untuk bertahan hidup dengan tetap 
hangat di malam hari yang sangat dingin. 

https://www.youtube.com/watch?v=P3FKlsbqQVU&feature=emb_logo
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Namun bersantai di tempat terbuka seperti ini, adalah sangat bahaya. Juga membuat mereka 
menjadi target yang berbahaya, dan Hyrax adalah makanan favourite dari Elang Hitam. 
Kelompok ini ada dalam bahaya. 
Dan kesempatan Elang Hitam untuk menyerang mereka adalah secara diam-diam, dan matahari 
menjadi alat terbaik bagi Elang Hitam untuk memburu si Hyrax. Elang akan menukik dengan 
sudut yang konsisten , satu garis arah lurus dengan matahari, sehingga Elang Hitam berharap 
bahwa si Hyrax tidak mungkin dapat menantang pandangan ke Matahari yang menyilaukan 
untuk melihat arah datangnya si Elang Hitam ini. Jadi Elang Hitam menjadikan matahari 
semacam jubah yang menyilaukan bagi mangsanya. 
Namun ternyata Hyrax memiliki adaptasi yang unik, di mana mereka mempunyai mata yang 
retinanya berwarna, sehingga dapat sedikit melindungi pupil mata mereka, hal ini 
memungkinkan saat mereka menatap matahari, mereka tidak akan merasa silau. Hal ini 
membuat mereka dapat tetap melihat matahari, dan dari arah mana datangnya si Elang Hitam 
ini. 
Oleh karena itu, ketika Elang Hitam datang menyerang, mereka dapat langsung kabur, untuk lari 
ke rumah mereka. 

 
 

Bible Story/ Narasi     

Disertai dengan      

Kegiatan seru; Bermain Kartu Berpasangan : 

 AMSAL 30: 24 & 26 Ada empat binatang yang terkecil di bumi tetapi yang sangat cekatan: 
Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu 

 Pelanduk memang yang paling kecil dalam keluarga GAJAH , namun dia cerdas untuk menjadikan 
bukit batu sebagai tempat perlindungannya dari para preadator/ para pemangsa/ para pemakan 
Pelanduk. 

 JANGAN MERASA KECIL; tetapi lihatlah kedahsyatan Tuhan yang dapat berkarya dalam hidupmu. 
Ketika kamu mau bergantung kepadaNya. 

 Apakah kamu selalu berdoa setiap kali kamu belajar? 

 MAZMUR 104:18b  Bukit-bukit batu adalah tempat pelindungan bagi pelanduk 
 

 Pelanduk tahu bahwa dia tidak punya kekuatan apa apa, karena dia tidak punya kuku yang 
tajam, taring yang menyeramkan, tanduk yang mematikan, tinta yang mengecohkan, kulit yang 
bisa berganti seperti bunglon untuk menyamarkan diri, tendangan kuat seperti keledai, atau lari 
kencang seperti cheetah, yang dia tahu bahwa dia lemah, dia butuh tempat berlindung. 

 Kita butuh TUHAN dalam hidup kita yang lemah ini, sebagai tempat perlindungan kita, jadi kita 
tidak perlu takut pada apa pun yang berusaha menakuti hidup kita.  

 MAZMUR 71:3 Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, Kubu pertahanan untuk 
menyelamatkan aku; Sebab engkaulah bukit batuku dan pertahananku. 

 

 Pemazmur ini  menjadikan Tuhan itu sebagai gunung batunya, tempat dia berteduh ( rumahnya). 
Kubu pertahanan ( terhadap serangan lawan), dia menjadikan Tuhan sebagai penyelamat 
hidupnya. Luar biasa bukan?? 

 Pelanduk tidak mengandalkan kekuatannya dirinya sendiri yang sebenarnya terbatas itu. 
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 Ketika kita belajar, jangan merasa diri kuat, hebat, sudah pandai, tidak perlu belajar lagi, pasti 
bisa, tidak mungkin lupa, jenius, …lalu tidak mau bergantung lagi pada Tuhan 

 Atau sebaliknya; Merasa diri lemah lalu menyerah, ya sudah nggak usah belajar 

 Yang perlu dilakukan adalah BERDOA MEMINTA TUHAN KEKUATAN, MEMINTA TUHAN HIKMAT 
 

 YAKOBUS 1:5 Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat. Hendaklah ia 
memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan 
dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu dkan diberikan kepadanya. 

 Jika kita ada kesulitan dalam belajar, mari mintalah hikmat kepada Tuhan. 

 Hikmat di sini dipakai kata SOPHIA, yang artinya: hikmat, kebijaksanaan, pengertian, kecerdasan 

 Biasakan berdoa ketika kamu belajar, mintalah hikmat kepada TUHAN 
 

Bermain kartu berpasangan: 
 

https://www.idntimes.com/science/discovery/abraham-herdyanto/kumpulan-senjata-
hewan-yang-paling-unik/10 

 
Manusia membuat dan memiliki senjata demi melindungi dirinya sendiri dan guna berburu. 
Menariknya, sering kali kita berpikiran jika hanya manusia saja yang memiliki senjata. 

Padahal tidak demikian. Hewan di alam pun, mereka juga memilikinya dan malahan 
menggunakannya dengan cara yang sangat unik dan berbeda dari yang kita pikirkan. Berikut ini 
adalah senjata-senjata yang dimiliki hewan-hewan di alam. 

Berikut senjata-senjata mereka; Jala, Lem, Asam, Bom, Semprotan, Peluru, Darah, Cairan Panas, 
Lendir, Listrik , Rumah ( khusus untuk pelanduk) 

 
 

https://www.idntimes.com/science/discovery/abraham-herdyanto/kumpulan-senjata-hewan-yang-paling-unik/10
https://www.idntimes.com/science/discovery/abraham-herdyanto/kumpulan-senjata-hewan-yang-paling-unik/10
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Paus bungkuk memiliki jala untuk menjadi senjatanya menangkap musuh 

 
Kamu pasti tidak mengetahui kalau hewan ada yang memiliki jala, bukan? Para paus berukuran besar 
rata-rata memiliki senjata ini. 

Paus bungkuk salah satu contohnya. Ketika berburu secara berkelompok, ia akan mengitari 
kumpulan ikan, lalu menghisapnya dan menangkapnya lewat jala di mulutnya. 
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Laba-laba meludah menangkap mangsanya menggunakan lem yang dilemparkan dari mulutnya 

Laba-laba selalu terkenal akan kemampuan jaringnya yang sangat kuat guna menangkap mangsa. 
Namun tidak untuk satu spesies laba-laba ini. 

Bernama laba-laba meludah, ia menangkap mangsanya dengan melemparkan lem dari mulutnya. 
Lem ini memiliki kandungan yang serupa dengan jaring laba-laba sehingga mereka yang terkena 
akan susah meloloskan diri. 
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Kalajengking cambuk mencambukkan ekornya dan mengeluarkan cairan asam 

Untuk membuat musuhnya mundur 
 

Walaupun bernama kalajengking cambuk, bukan berarti ia memiliki cambuk. Malahan ketimbang 
menggunakan cambuk, ia menggunakan untuk mempertahankan dirinya dari pemangsa. Dengan 
cara mencambukkan ekornya, cairan asam akan keluar di kelenjar analnya dan membuat pemangsa 
mundur sementara. 
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Semut malaysia mengumpulkan racun dan meledak ( jadi bom)  

Untuk melepaskan racun ke mana-mana 
 
Semut malaysia adalah teroris sejati yang dilatih oleh alam. Ukurannya yang kecil bukan berarti 
menandakan dirinya tidak berbahaya. 

Malah semut ini merupakan ekstremis gila yang berani mengorbankan nyawa demi kelompoknya. 
Ketika mendapat serangan, mereka akan mengontraksi ototnya untuk mengumpulkan racun dan 
saat sudah terkumpul, mereka akan meledak, melepaskan racun ke mana-mana. 
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Sigung mengeluarkan bau menyengat yang disemprotkan kepada lawannya 

 

Di luar sana, sigung sering ditakuti oleh orang-orang. Penggambarannya kurang lebih seperti yang 
ditunjukkan pada kartun-kartun: mengeluarkan bau yang menyengat. 

Faktanya bau yang menyengat ini baru muncul ketika sigung mengeluarkan semprotan 
berbahayanya. Semprotannya mampu mencapai jarak tiga meter dan hanya bisa dikeluarkan lima 
sampai enam kali sebelum terisi ulang. 
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Ikan pemanah menembakkan peluru air dari batas permukaan 

 

Bukan tanpa alasan ikan pemanah dinamakan seperti itu. Ia adalah hewan yang memiliki tingkat 
akurasi tinggi yang mampu melumpuhkan mangsanya yang berada di alam lain: di darat atau bahkan 
di tumbuhan. 

Ikan ini akan naik hingga batas permukaan air, lalu mengukur jarak mangsanya dan menembakkan 
peluru air super cepat. Kemampuannya ini dikatakan mampu membunuh belalang dalam sekali 
tembakan, seekor penembak jitu dalam air. 
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Kadal bertanduk menggunakan darah yang dapat disemprotkan lewat matanya untuk 
membingungkan musuhnya 

Darah memang bukan senjata, tetapi ia bisa digunakan sebagai senjata. Yang bisa menggunakan ini 
adalah kadal bertanduk. 

Ketika dirinya merasa terancam oleh pemangsa dan tidak bisa melarikan diri, kadal bertanduk akan 
menyemprotkan darahnya lewat mata yang ditujukan kepada mata predator. Memang darahnya 
tidak beracun, tetapi itu membuat bingung pemangsa. 
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Kumbang bombardir mengeluarkan cairan panas untuk musuhnya dan bisa mengeluarkan suara 
seperti senapan mesin untuk menakut-nakuti musuhnya 

Kumbang bombardir bisa dibilang perwujudan prajurit militer dari alam. Dirinya memiliki pelindung 
tubuh super kuat. Namun yang membuatnya unik adalah ia mampu mengeluarkan cairan panas yang 
efektif untuk pemangsa. 

Cairan tersebut bisa mencapai suhu 100 derajat Celcius. Jika itu tidak cukup, kumbang bombardir 
akan mengeluarkan suara seperti senapan mesin untuk menakuti pemangsanya. 
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Newatlas.comhagfish MENGELUARKAN LENDIR UNTUK MELINDUNGI TUBUHNYA 
 

Hagfish adalah hewan laut yang berbentuk aneh. Ketimbang menyerupai ikan, dirinya lebih seperti 
belut. Jika hagfish merasa stres atau mendeteksi bahaya, ia akan mengeluarkan lendir yang 
digunakan sebagai pelindung tubuh. Lucunya, setelah melapisi dirinya dengan lendir tersebut, 
hagfish harus segera bergegas menyingkirkan lendir itu karena jika tidak, lendir itu akan 
mencekiknya. 
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Belut listrik menghasilkan listrik yang dipakai untuk melumpuhkan mangsanya. 

Hanya ada satu makhluk dunia ini yang mampu menghasilkan listrik di dalam air tanpa tersengat 
sama sekali, yaitu belut listrik. Organ penghasil listriknya bernama elektrosit yang mana fungsinya 
serupa seperti baterai. Listriknya yang memiliki tegangan hingga 600 volt digunakan untuk 
melumpuhkan mangsa dan bukan tidak mungkin mangsa tersebut mati karena ini. 
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Pelanduk tidak memiliki senjata apa pun, 

Tetapi dia memiliki rumah yang aman untuk berlindung 

Aturan bermain ;  Game kartu berpasangan 

 Pelajari pasangan dari tiap kartu; yaitu binatang-binatang dengan senjatanya masing-masing. 

 Kartu di acak dan disusun tertutup,  

 Pemain boleh membuka dua kartu dan temukan pasangan yang tepat, bila tidak tepat ( atau 

bukan pasangannya) maka tutup kembali, berikan kesempatan orang lain lain.  

 Jika menemukan pasangan yang tepat, dua kartu itu jadi milikmu, pisahkn untuk menjadi 

kartu milikmu. 

 Kumpulkan sebanyak mungkin biar bisa jadi pemenangnya.  
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PAUS BUNGKUK 
BERSENJATAKAN 
JALA 

 

LABA-LABA MELUDAH 
BERSENJATAKAN 
MENEMBAKKAN LEM 

 

KALAJENGKING CAMBUK 
BERSENJATAKAN 
CAIRAN ASAM 

 

SEMUT MALAYSIA 
BERSENJATAKAN 
BOM RACUN 
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SIGUNG 
BERSENJATAKAN 
BAU MENYENGAT 

 

IKAN PEMANAH 
BERSENJATAKAN 
PELURU AIR 

 

KADAL BERTANDUK 
BERSENJATAKAN 
DARAH 

 

KUMBANG BOMBARDIR 
BERSENJATAKAN 
SEMPROTAN CAIRAN PANAS 

 

HUAGFISH  
BERSENJATAKAN 
LENDIR 
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BELUT LISTRIK 
BERSENJATAKAN 
LISTRIK 

 

PELANDUK 
BERSENJATAKAN 
RUMAH YANG AMAN 
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Retelling Story   : 

Pakai kartu kembar ini untuk mengajak anak-anak menceritakan kembali kalimat cerita 

berikut ini: 

Pelanduk bangsa yang lemah dia tidak memiliki senjata apa pun,  

tetapi Pelanduk punya rumah yang aman, karena dia membuat rumahnya di bukit batu. 

Siapakah bukit batu kita? Ya ! Tuhan adalah bukit batu kita !! 

Saat aku mendapati kesulitan dalam belajar, aku tidak akan mengandalkan diriku sendiri, 

tapi aku akan berdoa meminta kekuatan dari Tuhan, meminta hikmat , kebijaksanaan, 

pengertian dan kecerdasan dari Tuhan. 

 

Our Story    : 

 Pertanyaan kepala: Sebutkan 3 saja binatang yang memiliki senjata-senjata hebat ! 

 Pertanyaan hati: Apakah Tuhan itu dapat menolong kita dalam pelajaran  apa pun 

juga?  

 Pertanyaan tangan: Sebutkan doamu bila kamu akan belajar !   

 

Doa malam 

Kami ingin menjadikan Engkau sebagai tempat perlindungan kami, kami ingin meminta 

hikmat dari pada Tuhan untuk setiap pelajaran kami/ study kami, di dalam nama Yesus, Amin.   
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Kartu Karakter 13   : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              Jenius Cara Alkitab : “Restore Our Family” 

__________________________________________________________________________  

29                                                                                                         www.jeniuscaraalkitab.com  
 

HARI KE-45 

KAMBING HUTAN DI TEMPAT TINGGI 
Metode Kreatif; Menonton Video Kambing Hutan/ Kambing Gunung 

Disarankan untuk semua umur 

 

Bacaan hari ini   :  

Kejadian 1: 24-2:1, Mazmur 104:16-18, Mazmur 71:3 

 

Tujuan     : 

Anak-anak hidup berlindung pada perlindungan Tuhan. 
 

My Story    : 

Apa yang akan kamu lakukan bila kamu ingin terlindung dari hujan atau panas terik matahari 

ataupun angin dingin ?  

Bridge  to Story    

Disertai Menonton Video Seru : 

 Pada hari ke enam, Tuhan menciptakan binatang liar, binatang ternak dan binatang melata. 

Salah satu binatang ciptaan Tuhan adalah kambing hutan/ kambing gunung.  

 Kita akan belajar dari kambing, yang tinggal di tempat gunung-gunung tinggi, sehingga sulit 

dijangkau oleh pemangsa,  yang menggambarkan hidup kita juga berlindung pada perlindungan 

Tuhan.  

 Ayah bunda/ Guru mengajak anak-anak menyaksikan bagaimana kambing hutan/ kambing 

gunung ini tinggal di gunung-gunung tinggi. Mereka dilahirkan dengan diberi Tuhan kemampuan 

untuk panjat tebing. Sebuah kemampuan yang luar biasa. 

https://www.youtube.com/watch?v=TtUz514rXKo 
 
 

Bible Story/ Narasi   : 

 Keistimewaan kambing gunung adalah: 

 Kambing gunung merupakan hewan mamalia terbanyak yang ditemukan hidup di habitat 
wilayah dataran tinggi. Mereka dapat hidup pada dataran tinggi hingga 4000 meter di atas 
permukaan laut atau setinggi 13.000 kaki. 

 Umumnya mereka tinggal di tempat -tempat yang penuh dengan tebing dan jurang. Nah, di sini 
nih hebatnya. Para kambing gunung ini bisa dengan begitu hebat dan lincah berlarian di tebing -
tebing curam. Mereka sepertinya tak khawatir jatuh atau terperosot dari tebing curam . 

 Tebing ini bisa mencapai kemiringan hingga hampir vertikal , sampai 90 derajat dan mereka 
masih juga lincah berkeliaran di tebing curam tersebut.  

https://www.youtube.com/watch?v=TtUz514rXKo
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 Ketika lahir, bayi kambing gunung memiliki berat sekitar 3 kg. Menariknya, dalam beberapa jam 
setelah kelahirannya, bayi kambing gunung ini akan mulai lari dan memanjat tebing -tebing di 
sekitarnya. 

 Kambing betina menghabiskan sebagian besar kehidupan mereka dengan anak-anak mereka.  

 Mereka tinggal di wilayah yang banyak tebing -tebing curam. Dan di wilayah mengerikan seperti 
itu, mereka bisa berdiri dengan tegak, bermain, juga mencari makan.  

 Mereka pun dapat bertarung untuk mempertahankan wilayah mereka dan diri mereka dari 
para predator. Jadi, kalau mereka diserang oleh serigala, beruang, anjing hutan, lynk, dan 
lainnya, mereka pun akan bertarung. 

 Mereka biasanya cukup mahir dalam mempertahankan diri. Karena selain lihai bertarung, 
mereka juga lincah untuk memanjat tebing curam yang tentunya sulit dilakukan oleh para 
predator tersebut. 

 Gara-gara mereka diberi Tuhan keahlian panjat tebing, maka gunung-gunung tinggi ini menjadi 

tempat yang aman untuk mereka, daripada serangan predator/ pemangsa mereka 

 Itu menandakan bahwa Tuhan juga ingin kita berlindung pada Tuhan, karena gunung-gunung 

tinggi ini melambangkan hidup kita yang hanya menjadikan Tuhan sebagai perlindungan kita 

yang paling aman, bukan berlindung pada tabungan, pada pertolongan saudara atau tetangga, 

bukan berlindung pada pengalaman, nama baik, relasi/ teman yang banyak, talenta, gelar, 

kedudukan, dll. Karena Tuhan sanggup menolong kita dengan cara yang tidak terduga. 

 Ajak anak-anak membaca Mazmur 104:16-18, ada beberapa ciptaan Tuhan yang dipuji di situ, 

yaitu Pohon Aras Libanon ( yang sudah kita pelajari tempo hari/ akarnya kuat/ melambangkan 

iman yang kuat di dalam Tuhan), burung –burung pipit yang bersarang di pohon aras tersebut ( 

yang mana pohon aras ini tinggi/ burung pipit meletakkan rumahnya di tempat tinggi), juga di 

ayat ini dibahas kambing-kambing hutan yang tinggal di gunung-gunung tinggi, juga bagaimana 

pelanduk menjadikan bukit-bukit batu sebagai rumahnya. 

 Semua itu menggambarkan bagaimana kita berlindung pada Tuhan sebagai gunung batu kita/ 

tempat perlindungan kita, seperti yang ditulis oleh pemazmur berikut ini 

 Mazmur 71:3 Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk 

menyelamatkan aku; sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku.  

 
Retelling Story   : 

 Gunakan gambar kambing gunung untuk menceritakan kembali kalimat cerita berikut ini 

Kambing Gunung pandai memanjat tebing tinggi dan curam 
Mereka tinggal di gunung-gunung yang tinggi. 

Mari kita berlindung kepada Tuhan, karena Tuhanlah Gunung Batu Keselamatanku ! 
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Our Story    : 

 Pertanyaan kepala: Berapakah lebih kurang berat kambing gunung ketika lahir?  

 Pertanyaan hati : Apa yang kamu katakan setelah melihat Video tentang kambing 

gunung?  

 Pertanyaan tangan : Bagaimana menurutmu caranya untuk berlindung pada Tuhan?   

 

Doa malam    :  

Tuhan, jadilah bagiku, gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk 
menyelamatkan aku; sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. 
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Kartu Karakter 30   : 
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HARI KE-46 

BABI DI KUBANGAN 
Metode Kreatif; Game Kotak Keramik 

Disarankan untuk umur 5 tahun ke atas 

 

Bacaan hari ini   :  

Kejadian 1: 24-2:1, 1 Yohanes 1:9, Amsal 16:6, II Sam 13, II Petrus 2:20-22, Matius 3:2 

 

Tujuan     : 

Anak-anak hidup dalam kehendak Tuhan, yaitu Tuhan menghendaki kita hidup dalam 
pertobatan.  
 

My Story    : 

Menurutmu bertobat itu apa sih? 

 

Bridge  to Story    

Disertai Menonton Video Seru : 

 Ajak anak-anak menonton video ini: 

https://www.youtube.com/watch?v=wXWRv65GU-g 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wXWRv65GU-g
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Bible Story/ Narasi      

Disertai Game Seru; Game Kotak Keramik  : 

 Pada hari ke enam, Tuhan menciptakan binatang liar, binatang ternak dan binatang melata.  

 Salah satu binatang ciptaan Tuhan adalah babi.  

 Ketika Tuhan menciptakan babi, Tuhan juga mempunyai tujuan atas setiap ciptaan-Nya. Babi 

dipakai Tuhan untuk melambangkan sesuatu yang najis/ kotor/ tidak bisa menghargai sesuatu 

yang berharga/bernilai/ melewati proses panjang untuk berkilau seperti halnya mutiara.  

 Tuhan ingin hidup kita jangan seperti babi, yang melambangkan orang yang tidak mau bertobat/ 

karena suka akan kubangan lumpur dosa.  

  II Petrus 2:20-22 menjelaskan ada orang orang yang dulu hidup dalam kecemaran-kecemaran 

dunia/ hidup dalam dosa, lalu mereka mengenal Tuhan Yesus sebagai Juruselamat, tetapi 

mereka berbalik lagi dan hidup lagi di dalam kecemaran dunia/ hidup di dalam dosa. Orang-

orang yang seperti ini digambarkan seperti babi yang mandi tetapi kemudian dia kembali lagi ke 

kubangannya/ ke lumpur. 

 Oleh karena itu jangan hidup kita seperti babi, suka akan yang kotor/ suka berbuat dosa/ tidak 

mau bertobat.  

 Setiap hari kita harus bertobat dari dosa-dosa kita, dan minta ampun pada Tuhan, karena Tuhan 

akan mengampuninya dan menyucikan kita dari yang jahat. 

 Ajak anak-anak baca I Yohanes 1:9 Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, 

sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.  

 Ini yang harus kita lakukan setelah kita minta ampun, yaitu menjauhi kejahatan 

 Amsal 16:6 Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni, karena takut akan TUHAN orang 

menjauhi kejahatan.  

GAME KOTAK KERAMIK 
 
 Semua orang berbaris memanjang, satu kotak nat keramik diisi oleh satu pasang kaki 

 Jika yang dilakukan tokoh Alkitab itu positif, maka semua orang harus maju ke depan satu kotak 

 Jika yang dilakukan tokoh Alkitab itu negatif, maka semua orang harus mundur ke belakang satu 

kotak 

 Jika terjadi tabrakan, itu artinya pasti ada yang salah melangkah. 

 Ayah atau bunda bisa salah satu membacakan soal, dan yang lainnya ikut bermain bersama 

anak-anak 

o Setelah ditegur Nabi Natan, Daud bertobat dari dosanya melakukan hal yang tidak 
sopan kepada Batsyeba dan juga melakukan pembunuhan berencana atas Usia, suami 
Batsyeba 

o Daud punya kesempatan membalas dendam pada Saul, tetapi Daud memilih untuk 
mengampuni Saul 

o Absalom dendam selama 2 tahun kepada Amnon kakaknya yang telah berbuat tidak 
sopan pada adiknya, Tamar  ( II Sam 13:23) 

o Dengan  tipu muslihat yang licik, Absalom membunuh kakaknya Amnon (II Sam 13: 23-
29)  

o Absalom tidak mau mengakui kesalahan, melainkan lari dari kenyataan 
o Absalom tidak sopan terhadap orang yang lebih tua, main menang sendiri 
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o Absalom tidak memiliki ketulusan hati, tetap hidup mendendam pada ayah sendiri 
o Absalom mengadakan perencanaan kejahatan, untuk menggulingkan pemerintahan 

ayahnya 
o Absalom  bertindak munafik, pura-pura ke Hebron seolah-olah mau ibadah, padahal dia 

melakukan hal yang jahat 
o Absalom memperlakukan gundik-gundik raja Daud dengan tidak sopan. 
o Absalom memiliki ambisi yang berlebihan, ambisi yang tidak sesuai dengan kehendak 

Tuhan.  
o Dosa Absalom menyombongkan dirinya, dan ingin mengabadikan namanya dalam tugu 

yang dibuatnya sendiri, yaitu Tugu Absalom 
o Petrus menyangkal Yesus, dia berkata bahwa dia tidak mengenal Yesus 
o Petrus berkata “Aku mengasihi-Mu” kepada Yesus 
o Saulus membunuh orang-orang yang mengikut Yesus 
o Paulus bertobat dan menjadi hamba Yesus Kristus 

 
KESIMPULAN GAME KOTAK KERAMIK 

 Dari game ini siapa yang akan bantu menyimpulkan..ternyata siapa tokoh tadi yang seperti 

babi yang selalu berkubang pada lumpur, hidupnya tidak mau bertobat sampai akhir 

hidupnya...??  

o Iya benar !! Dia adalah Absalom, seseorang yang tidak mau bertobat sampai akhir 

hidupnya, dia bisa digambarkan seperti babi yang suka berkubang dalam lumpur. 

 Berbeda dengan Daud, pernah berdosa tetapi kemudian dia bertobat 

 Berbeda dengan Saulus/ Paulus juga bertobat 

 Petrus juga bertobat.  
 

 
Retelling Story   : 

 Gunakan Game Kotak Keramik untuk mengajak anak-anak menceritakan kembali kalimat 

cerita berikut ini: 

Tuhan ingin setiap hari kita bertobat ( maju 1 kotak keramik) 
Jangan seperti ; 

babi yang selalu kembali ke lumpur ( mundur 1 kotak keramik) 
Tuhan senang bila kita mengakui dosa kita dan meninggalkan dosa kita ( maju 1 kotak 

keramik) 
Jangan hidup seperti 

Absalom yang tidak pernah bertobat dari dosanya (mundur 1 kotak keramik) 
 

 

Our Story    : 

 Pertanyaan kepala: Orang yang tidak bertobat digambarkan seperti binatang apa?  

 Pertanyaan hati : Dalam hal apa saja kamu mau bertobat?  

 Pertanyaan tangan : Berdoalah untuk meminta ampun pada Tuhan atas dosa-dosa yang 

pernah kamu lakukan, dan mintalah Tuhan menolongmu untuk dapat bertobat !   
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Doa malam    :  

Di dalam nama Yesus, aku tidak ingin seperti babi yang suka berkubang dalam lumpur, 
melainkan aku ingin bertobat setiap hari dari dosa-dosaku, di dalam nama Yesus, amin. 
 
Kartu Karakter 34   : 
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HARI KE-47 

SI KELEDAI LIAR 
Metode Kreatif : Menonton Video tentang Keledai 

Aktivitas seru; Membakar Tulisan Tentang Hal-hal Buruk 

Belajar Lagu baru 

Disarankan untuk 7 tahun ke atas 

 

Bacaan hari ini   :  

Kejadian 1: 24-2:1, Matius 11:28, Matius 5:5, Markus 11:1-11, Matius 21:5, Zakharia 9:9, 
Yohanes 13:15 
 
Tujuan     : 

Anak-anak hidup dalam kehendak Tuhan, yaitu Tuhan ingin semua sifat liar dalam hati kita 
dijinakkan oleh kuasa salib Kristus, oleh kuasa firman Tuhan. 
 
My Story    : 

 

Apakah kamu pernah marah-marah? Mengapa kamu marah? 

 

Bridge to Story   : 

 

 Pada hari ke enam, Tuhan menciptakan binatang liar, binatang ternak dan binatang melata. 

Salah satu binatang ciptaan Tuhan adalah keledai.  

 Ketika Tuhan menciptakan keledai Tuhan juga mempunyai tujuan atas setiap ciptaan-Nya. 

Keledai adalah binatang liar yang mau ditundukkan sehingga menjadi binatang yang terkenal 

sebagai binatang yang kuat sebagai pembawa beban yang berat.  

 Tuhan ingin semua sifat liar dalam hati kita dijinakkan oleh kuasa salib Kristus, oleh kuasa firman 

Tuhan. 

o Keledai yang liar, seperti ini , tampak dalam Video 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l3kmzk_eb6c 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=l3kmzk_eb6c
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Bible Story/ Narasi          

Disertai dengan         

Aktivitas Seru;  Membakar Tulisan tentang hal-hal  buruk  : 

 Hati kita bisa liar seperti keledai ini; misalnya ; galau, cemas, kawatir, bosan, takut, marah, 

curiga, iri, sombong, nggak mood, keinginan untuk berbuat dosa, dll 

 Tuhan ingin menundukkan hati kita yang liar itu, sehingga hidup kita bisa seperti keledai beban 

muda yang belum pernah dinaiki ini , menjadi keledai yang taat, yang lembut, yang nurut. Itulah 

yang dilakukan Yesus, walaupun keledai ini keledai beban muda yang belum pernah ditunggangi 

orang, jadi keledai ini liar, Tuhan Yesus dapat menjinakkannya, bahkan menaikinya dari daerah 

Befage menuju ke Yerusalem ( Markus 11:1-11, Matius 21:5, Zakharia 9:9) 

https://www.youtube.com/watch?v=rdyJO-_aAv8 
 

 Ketika hatimu bagai keledai liar, datanglah pada Yesus, karena Yesus dapat menundukkan 

keliaran hati kita, mengapa begitu? Karena Yesus itu lemah lembut dan rendah hati, sehingga 

jiwa kita mendapatkan ketenangan 

 Matius 11:28 Marilah kepada-Ku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi 

kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang Kupasang dan belajarlah pada-Ku, karena Aku lembah 

lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang Kupasang itu 

enak dan beban-Kupun ringan. 

Membakar tulisan berisi hal-hal buruk;  
 Tulis dalam kertas, hal-hal burukmu, apa saja yang liar di dalam hatimu, seperti misalnya; galau, 

cemas, kawatir, bosan, takut, marah, curiga, iri, sombong, nggak mood, keinginan untuk berbuat 

dosa, dll 

 Berdoalah , mintalah hati yang mau ditundukkan/ dijinakkan oleh Tuhan, karena kelemah 

lembutan dan kerendah hatian Tuhan dapat menolong kita untuk merdeka dari keliaran 

sehingga kita mempersilahkan Tuhan membentuk hidup kita sehingga kita bisa  menjadi orang 

yang lemah lembut dan rendah hati seperti hatinya Yesus.  

 Bakar semua tulisan itu, seiring dengan hati yang mau bertobat. ( mohon Ayah Bunda / guru 

dapat mengawasi pembakaran ini agar tetap aman/ berhati-hati) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rdyJO-_aAv8
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Retelling Story     

Disertai dengan belajar lagu baru : 

 Gunakan lagu baru ini;  pada saat mengajak anak-anak menceritakan  kembali dengan 

kalimat cerita pada syair lagu ini; 

 

https://youtu.be/o8EB9suYVXk 

 

APA YANG AKAN YESUS LAKUKAN? 

Lagu dan Syair; Tabita Angga Kesuma 

Arransement musik : Stefanus Irwan Yuanto. 

 

Saat aku takut atau punya sikap buruk 

Saat kuingin marah, berpikir yang tidak sopan 

Saat ku tak mau melayani dan mengasihi 

Dan hanya memikirkan diriku sendiri 

Aku akan bertanya pada hatiku... 

“Apa yang akan Yesus lakukan..?” 

 

Yohanes 13:15 

Sebab, Aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama 

seperti yang telah Ku-perbuat kepadamu. 

 

Jelaskan arti lagu  ini pada anak-anak: 

 Arti dari lagu ini lebih kurang seperti ini;  Saat kita terkadang berpikir untuk melakukan hal-

hal yang tidak baik, sebaiknya kita jangan terburu-buru melakukannya, pikirkan 

sejenak....kira-kira kalau Yesus ada di posisi kita sekarang ini, apa yang akan Dia lakukan? 

Apakah Dia akan takut? Apakah Dia akan marah? Apakah Dia akan melakukan yang tidak 

sopan...? Kalau jawabannya adalah TIDAK, tetapi yang Yesus lakukan adalah mengasihi, 

mengampuni, sopan, tidak penakut, dll...ayo....itu saja yang kita lakukan, kita mau melakukan 

apa saja yang dilakukan oleh teladan Yesus. 

 

Our Story    : 

 Pertanyaan kepala: Sifat liar itu yang seperti apa saja contohnya?   

 Pertanyaan hati: Jika kamu sedang marah-marah, apa yang akan kamu lakukan atau 

pikirkan?  

 Pertanyaan tangan: Apakah kamu rindu jadi seorang yang rendah hati dan lemah lembut 

seperti Yesus? Bila ya, berdoalah meminta Tuhan membentuk hidupmu, agar punya hati 

yang rendah hati dan lemah lembut seperti hati Yesus.  

 

 

 

https://youtu.be/o8EB9suYVXk
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Doa malam    : 

Tuhan, bantu aku untuk lepas dari ikatan dosa-dosa yang seperti sifat keledai liar di dalam 
hatiku, Oleh kuasa darah-Mu Engkau telah menyucikan dan mengubah hidupku, 
menjinakkan semua yang liar di dalam diriku, aku mau Engkau bentuk Tuhan, di dalam nama 
Yesus, amin.  
 
 
Kartu Karakter 35   : 
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HARI KE-48 

AYAM JANTAN YANG SOMBONG 
Metode Kreatif ; Colouring 

Disarankan dilakukan anak-anak 3 tahun ke atas 

 

Bacaan hari ini   :  

Kejadian 1:16, Amsal 30:29-33, Efesus 4:2 
 
Tujuan     :  

Anak-anak hidup dalam kehendak Tuhan yaitu; Tuhan ingin kita jangan jadi orang yang 
sombong, karena kesombongan akan mengakibatkan kemarahan dan pertengkaran.  
 

My Story    : 

Bagaimana gaya berjalan orang yang sombong itu? Coba peragakan !  

 

Bridge to story   : 

 Pada hari ke enam, Tuhan menciptakan binatang liar, binatang ternak dan binatang melata. 

Salah satu binatang ciptaan Tuhan adalah ayam jantan.  

 Ketika Tuhan menciptakan ayam jantan, Tuhan juga mempunyai tujuan atas setiap ciptaan-Nya. 

Ayam jantan menggambarkan sifat kesombongan.  

 Ajak anak-anak melihat tayangan berikut ini 

https://www.youtube.com/watch?v=AwaBzTju2JI 
 
 

Bible Story/Narasi    

Disertai dengan    

Colouring  seru   : 

 Tuhan  ingin kita jangan jadi orang yang sombong, karena kesombongan akan mengakibatkan 

kemarahan dan pertengkaran.  

 Ajak anak-anak membaca : Amsal 30:29-33 

 Mengapa kita sering bertengkar dengan kakak/adik/teman? Karena mungkin ada kesombongan 

dalam hati kita, kita tidak mau kalah, kita tidak mau mengalah, kita tidak mau mempunyai hati 

yang rela. Itu semua adalah kesombongan. 

 Mengapa kita sering marah? Gampang tersinggung? Karena kita merasa yang paling benar, 

paling hebat, minta dihargai, minta dihormati, minta diperlakukan istimewa, dll, itu juga adalah 

kesombongan. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AwaBzTju2JI
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Colouring/ Mewarnai ;  
 Warnai gambar ayam ini, untuk terus mengingatkan kita agar kita jangan jadi orang yang 

sombong, suka bertengkar, dan jadi orang yang pemarah gara-gara kesombongan di dalam hati 

kita. 

 Setelah itu tempelkan hasilnya di kamar/ di rumahmu/ tempel di buku gambarmu 

 
 
 
 
 

 

 

 



                              Jenius Cara Alkitab : “Restore Our Family” 

__________________________________________________________________________  

43                                                                                                         www.jeniuscaraalkitab.com  
 

 

 

Retelling Story   : 

 Gunakan hasil colouring/ hasil mewarnai untuk mengajak anak-anak menceritakan 

kembali kalimat cerita berikut ini: 

Tuhan  ingin kita jangan jadi orang yang sombong, karena kesombongan akan 
mengakibatkan kemarahan dan pertengkaran. 

Ayam jantan yang angkuh menggambarkan kesombongan 
Ayo kita jaga hati, agar kita jangan jadi orang yang sombong. 

 

Our Story    : 

 Pertanyaan kepala : Binatang apa yang menggambarkan kesombongan?  

 Pertanyaan hati : Apa yang membuat orang menjadi pemarah dan suka bertengkar?  

 Pertanyaan tangan : Hitung berapa kali kamu bertengkar dalam seminggu ini, dan coba ingat-

ingat apa yang menyebabkan kamu bertengkar? Bila ada kesombongan, mari bertobat kepada 

Tuhan ! 
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Doa malam     

Jadikan aku yang rendah hati Tuhan, agar jangan aku jadi anak yang sombong, suka 
bertengkar dan pemarah, di dalam nama Yesus, amin.  
 
Kartu Karakter 36   : 
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HARI KE-49 

SINGA SI RAJA HUTAN 
Metode Kreatif ; Bermain Puzzle Ayat  

Disarankan untuk 7 tahun ke atas ( atau sudah bisa baca) 

 

Bacaan hari ini   : 

Kejadian 1:16, Amsal 13:4, Amsal 26:13-16, I Petrus 5:8, Lukas 13:22, Titus 12-13, I Timotius 
5:13 
 

Tujuan     :  

Anak-anak hidup dalam kehendak Tuhan, yaitu Tuhan  ingin kita jangan jadi orang yang 
malas,  karena kemalasan juga adalah dosa yang tidak disenangi oleh Tuhan. 
 

My Story    : 

Kemalasan itu bermacam-macam, misalnya malas membuat PR, malas melakukan tugas di 

rumah yang diberikan orang tua, malas belajar, malas membaca Alkitab, malas berdoa, dll. 

Dapatkan kamu menceritakan 1 hal yang kamu malas itu ; malas apa? 

 

Bridge to Story   : 

 Singa dikenal sebagai hewan yang  memiliki kebiasaan santai sepanjang hari. Hewan ini tidur 

totalnya selama 10-15 jam dalam sehari.  

 Yook kita lihat video berikut ini, si Singa yang malas, bermain bola pun sambil tidur-tiduran 

 

https://youtu.be/r05k1yFTDdU 

 

 

Bible Story/ Narasi    

Disertai dengan Kegiatan seru  

Bermain Puzzle Ayat : 

 Pada hari ke enam, Tuhan menciptakan binatang liar, binatang ternak dan binatang melata.  

 Salah satu binatang ciptaan Tuhan adalah singa.   

 Ketika Tuhan menciptakan singa, Tuhan juga mempunyai tujuan atas setiap ciptaan-Nya.  

 Singa di suatu sisi menggambarkan Tuhan Yesus sendiri, karena Yesus adalah Singa dari Yehuda ( 

Wahyu 5:5), karena Yesus adalah Pemenang. 

 Di lain sisi, Singa juga menggambarkan Iblis ( I Petrus 5:8) seperti singa yang ingin menelan 

kita.  

https://youtu.be/r05k1yFTDdU
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 Namun di Amsal 26:13-16 Singa juga menggambarkan kemalasan. Jadi kalau menggambarkan 

kemalasan itu adalah sifat jelek. Orang yang malas tidak mungkin bisa jadi pemenang.  

 Singa dalam gambaran yang jelek, menggambarkan sifat kemalasan.   

 Sifat malas ini tidak ada pada Yesus, karena Yesus tidak pemalas. ( Lukas 13:22) 

 Sebaliknya Iblis akan terus mengajak kita bermalas-malasan agar jadi orang yang kalah.  

 Terkadang kemalasan juga timbul dari keinginan kita sendiri untuk jadi pemalas (Amsal 12:24) 

 Terkadang kemalasan juga karena pergaulan dengan orang –orang terbiasa hidup malas ( Titus 

1:12-13, I Tim 5:13) 

 Tuhan  ingin kita jangan jadi orang yang malas,  karena kemalasan juga adalah dosa yang tidak 

disenangi oleh Tuhan. 

 Ajak anak anak baca Amsal 26: 13-16 

 Malas itu misalnya, sudah waktunya bangun, masih mau tidur lagi. Malas itu juga menunda-

nunda pekerjaan. Contoh lain daripada malas adalah misalnya menolak mengerjakan tugas/ PR/ 

menyelesaikan tanggung jawab, dll. 

BERMAIN PUZZLE AYAT 
 Potong ayat sesuai draft berikut ini, lalu masukkan dalam amplop. 

 Satu amplop berisi satu paket ayat. Jadi bila pemain ada 5 orang, buatlah 5 paket ayat dalam 5 

amplop tersebut.  

 Hitung satu-dua-tiga; Cepat-cepatan menyusun puzzle ayat, yang cepat dan tepat, dia menang.  

 Ingat, alamat ayat kita susun di awal dan di akhir. Dan jangan lupa titik komanya harus tepat. 
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------------siap print, gunting dan masukkan dalam amplop-------------------------------------- 
Amsal 26 : 14 Seperti pintu berputar pada engselnya , 
demikianlah si pemalas di tempat tidurnya . Amsal 26 : 

14          
 
------------siap print, gunting dan masukkan dalam amplop-------------------------------------- 
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Retelling Story   : 

 Gunakan bola untuk dilempar dari satu anak ke anak lain, pada saat mengajak anak-anak 

menceritakan kembali kalimat cerita berikut ini: 

Tuhan ingin kita jangan jadi orang yang malas 

Aku mau jadi anak rajin dan bukan anak yang malas 

 

 Our Story    : 

 Pertanyaan kepala: Sebutkan binatang apa yang menggambarkan kemalasan?  

 Pertanyaan hati: Apa yang bisa didapatkan oleh orang malas?   

 Pertanyaan tangan: Katakan kepada dirimu sendiri “Hai...! Jangan jadi orang malas!” 

 

Doa malam    : 

Tuhan, bantu aku untuk jadi anak yang rajin, di dalam nama Yesus, amin.  
 

Kartu karakter 37    : 
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