
 

 

 

MATERI 

KELUARGA JENIUS CARA ALKITAB 

“RESTORE OUR FAMILY” 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



MINGGU 10 
AKU MILIK TUHAN 

 

Bacaan Alkitab untuk keluarga Minggu Ini 
Hari Bacaan Judul Bacaan 

Selasa Kejadian 11:1-9 Aku bukan milik sebuah nama besar ( Kisah Menara 

Babel) 

Rabu II Samuel 18:1-10 Aku bukan milik sebuah kecantikan luar (Kisah Absalom) 

Kamis I Raja-raja 12 Aku bukan milik sebuah kekuasaan ( Kisah Yerobeam bin 

Nebat) 

Jumat I Samuel 18:6-30 Aku bukan milik orang banyak (Kisah Nyanyian untuk 

Saul dan Daud) 

Sabtu II Samuel 17 Aku bukan milik sebuah dendam (Kisah Ahitofel) 

Minggu II Samuel 6 Aku bukan milik sebuah status (Kisah Mikhal ) 

Senin Filipi 1:21 Tetapi aku adalah milik Tuhan ( Kisah Rasul Paulus) 

 

 

Ayat Emas Minggu Ini: 

Filipi 1:21 

Karena bagiku hidup adalah kristus dan mati adalah keuntungan 

Filipi 1:21 

 

Catatan Penting: 

Gunakan metode tambahkan “Yes-yes-yes !!” sebagai respon firman. 
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PERSIAPAN AYAH BUNDA MINGGU KE 10, UNTUK FAMILY TANGGAL 1-7 September 2020 

SELASA Masing-masing anak 1 buah  Alkitab   

  1 lembar  HVS 
 

  1 buah  Alat tulis   

  1 buah Alat perekam suara 
 

  1 buah Kamera Abadikan kegiatan anda bersama anak anda 

RABU Masing-masing anak 1 buah Alkitab   

  1 buah  

Print gambar 

Absalom sesuai 

design  

Design telah disediakan 

  3 lembar  

Origami ukuran 

terbesar, pilih 

warna terang 

Sudah termasuk cadangan 

  1 buah gunting 
 

  secukupnya 

Bunga rumput 

ataupun rambut 

jagung 

Secukupnya perkirakan untuk sebuah kolase rambut 

Absalom 
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  1 buah gunting  

  1 buah 
lem uhu ukuran 

kecil saja 
 

  1 buah Kamera Abadikan kegiatan anda bersama anak anda 

KAMIS Masing-masing anak 1 buah Alkitab   

   Akses  Alkitab.sabda  
 

  1 buah Kamera Abadikan kegiatan anda bersama anak anda 

JUMAT Masing-masing anak 1 buah Alkitab   

   1 lembar HVS  
 

 1 buah Alat tulis  

  1 buah Kamera Abadikan kegiatan anda bersama anak anda 

SABTU Masing-masing anak 1 buah Alkitab   

  1 buah Kamera Abadikan kegiatan anda bersama anak anda 

MINGGU Masing-masing anak 1 buah Alkitab   

  1 buah Mahkota kertas Design disediakan 

  1 buah Kamera Abadikan kegiatan anda bersama anak anda 

SENIN Masing-masing anak 1 buah Alkitab   

  1 buah Kardus bekas atau 
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kaleng bekas biskuit 

  2 set Kartu jodoh  Design kartu disediakan 

  1 buah Kamera Abadikan kegiatan anda bersama anak anda 
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SELASA 
 

Membuat Rekaman Suara 

( disarankan untuk anak usia 3  tahun ke atas) 

 

Bacaan hari ini;  

Kejadian 11:1-9 

 

Tujuan:  

Anak-anak paham bahwa hidupnya bukan milik dari sebuah nama besar. Tetapi hidupnya 

adalah milik Tuhan, sebagai Pencipta kita.  

 

Narasi: 

 Kita sudah belajar bahwa Tuhan menciptakan kita ada yang jadi laki-laki ada juga 

yang jadi perempuan.  

 Tetapi sekarang kita mulai bertanya, lalu kita ini sebenarnya milik siapa?  

 Hari ini kita belajar, bahwa kita bukan milik sebuah nama besar.  

 Orang yang menjadi milik sebuah nama besar, hidupnya dihabiskan untuk mencapai 

nama besar/ terkenal, tujuan hidupnya agar bisa menjadi terkenal, dan kalau itu 

tidak tercapai atau sudah tercapai tetapi suatu saat hilang, maka dia akan patah 

semangat. Menjadi orang yang tidak bersemangat lagi menjalani hidupnya. 

 Kalau hidup kita bukan milik sebuah nama besar, lalu kita milik siapa?  

 Kita adalah milik Tuhan, maka seluruh hidup kita, kita akan kita tujukan kepada Sang 

Pencipta hidup kita, yaitu Tuhan sendiri.  

 Ada sekumpulan orang yang benar-benar ingin mengejar nama besar dalam hidup 

mereka, mereka ingin menjadi terkenal. Nama besar menjadi sesuatu yang maha 

penting dalam hidup mereka. Kisah tentang mereka dapat kita baca di Kejadian 11:1-

9 

 Apakah memiliki nama besar itu adalah dosa? Tidak, karena salah satu cara Tuhan 

memberkati Abraham adalah dengan cara membuat namanya mashur/ terkenal. 

Kejadian 12:2 

 Tetapi mengejar kemasyuran agar bisa menyombongkan diri, adalah sebuah dosa 

kesombongan, pada akhirnya yang dimuliakan adalah dirinya sendiri, bukan untuk 

kemuliaan Tuhan.  Berbeda dengan kemasyuran yang Tuhan berikan kepada 

Abraham adalah untuk pada akhirnya memuliakan nama Tuhan 

 Orang-orang ini ingin mendirikan menara Babel karena mereka ingin cari nama atau 

ingin terkenal dan sengaja memberontak kepada Tuhan. Yang Tuhan inginkan adalah 
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umat manusia pada waktu itu memenuhi bumi dengan berpencar, tetapi orang-

orang ini malahan sengaja berkumpul dan mendirikan menara agar tidak terserak/ 

tidak tersebar ke seluruh bumi. 

 Akhirnya Tuhan mengacaukan bahasa mereka, sehingga pembangunan menara itu 

menjadi gagal. 

 Kota itu kemudian disebut kota Babel, karena di sanalah Tuhan melalui bahasa 

bahasa yang berbeda-beda membuat mereka tersebar ke seluruh bumi. 

 Yuks kita bermain rekaman berbagai bahasa. 

 Kita akan merekam kata terima-kasih dalam berbagai bahasa ya. Bagaimana cara kita 

berterima kasih pada Tuhan? Dengan cara menjadikan hidup kita menjadi milik 

Tuhan, bukan jadi milik nama besar. 

1. Bahasa Inggris : Thank You, Thanks, Thank You Very Much 

2. Bahasa Prancis : Merci, Merci beaucoup 

3. Bahasa Jerman : Danke 

4. Bahasa Spanyol : Gracias           

5. Bahasa Jepang : Arigato, Arigato Gozaimasu, Arigato Gozaimashita 

6. Bahasa Belanda : Dank Je 

7. Bahasa Italia : Grazie 

8. Bahasa Portugis : Obrigado 

9. Bahasa Korea : Gamsa-hamnida 

10. Bahasa Mandarin : Xie-xie 

11. Bahasa Arab : Syukron 

12. Bahasa Ibrani : Toda 

13. Bahasa Afrika : Dankie, Baie Dankie 

14. Bahasa Mesir Kuno : Dua Netjer en ek(ke cowo), Dua Netjer etj (ke cewe) 

15. Bahasa Yunani : Sas efharisto, efcharisto 

16. Bahasa India : Danyavad, Dhanyawaad, Shukriya 

17. Bahasa Islandia : Takk, Takk fyrir 

18. Bahasa Finlandia : Kiitos, Kiitoksia 

19. Bahasa Wales : Diolch yn fawr 

20. Bahasa Tagalog : Salamot 

21. Bahasa Thai : Khwap khun, khwap khun khrap 

22. Bahasa Tibet : Tujechhe 

23. Bahasa Scotlandia : Thank ye, Thenk Ye 

24. Bahasa Sansekerta : Anugurihiitusomi 

25. Bahasa Rumania : Multumesc 

26. Bahasa Mandarin : Xie-xie 
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 Kini dengarkan hasil rekaman kalian, keren kan?? 

 

Doa malam. 

 Tuhan, jadikan kami orang-orang yang selalu ingin memuliakan namaMu bukan nama 

kami, di dalam nama Yesus, Amin.  

 

Kartu Karakter 47 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELASA 
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RABU 
 

Membuat Kolase Gambar Tokoh  Absalom 

Disarankan untuk anak semua umur 

 

Bacaan hari ini  

II Samuel 18:1-10 

 

Tujuan:  

Anak-anak paham bahwa hidupnya bukan milik dari sebuah kecantikan luar.  Tetapi 

hidupnya adalah milik Tuhan, sebagai Pencipta kita. 

 

Narasi: 

 Kita sudah belajar bahwa Tuhan menciptakan kita ada yang jadi laki-laki ada juga yang 

jadi perempuan.  

 Tetapi sekarang kita mulai bertanya, lalu kita ini sebenarnya milik siapa?  

 Kemarin  kita sudah belajar, bahwa kita bukan milik sebuah nama besar.  

 Hari ini kita juga belajar, bahwa kita bukan miliki sebuah kecantikan luar. 

 Orang yang menjadi milik kecantikan luar/ outer beauty,  hidupnya dihabiskan untuk 

mempercantik diri,  tujuan hidupnya agar bisa menjadi orang tercantik/ terganteng,  dan 

kalau itu tidak tercapai atau sudah tercapai tetapi suatu saat hilang, maka dia akan 

patah semangat. Menjadi orang yang tidak bersemangat lagi menjalani hidupnya. 

 Kalau hidup kita bukan milik sebuah kecantikan luar,  lalu kita milik siapa?  

 Kita adalah milik Tuhan, maka seluruh hidup kita, kita akan kita tujukan kepada Sang 

Pencipta hidup kita, yaitu Tuhan sendiri.  

 Ada seseorang yang sangat terkenal cantik/tampan, dan dalam hidupnya dia benar-

benar menujukan hidupnya untuk mengejar hal itu. 

 Apakah memiliki kecantikan/ ketampanan itu adalah dosa?  Tidak, karena kecantikan/ 

ketampanan adalah juga pemberian Tuhan/ ciptaan /design dari Tuhan sendiri atas 

hidup manusia. Bahkan kecantikan luar juga kita perlukan seperti halnya; berpakaian 

rapi, rajin merawat diri; mandi, mencuci rambut, memperhatikan penataan rambut, dll. 

Mengapa perlu? Karena manusia tetap memandang muka, jadi selama kita berhadapan 

dengan manusia, kita harus tetap memperhatikan penampilan luar. Tetapi kita harus 

ingat, bahwa Tuhan itu juga memperhatikan bagian dalam/ hati kita, tidak hanya yang 

luarnya saja. Selama kita takut akan Tuhan, maka kecantikan dalam juga menjadi 

perhatian yang lebih utama.  
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 Tetapi mengejar kecantikan luar/ ketampanan luar, lalu menjadikan hal itu segala-

galanya, lalu mengabaikan perlunya kecantikan batiniah/ mengabaikan perlunya 

membangun karakter yang baik, itu adalah dosa, pada akhirnya terjadi ketidak 

seimbangan, di satu sisi luarnya sangat cantik/tampan, sementara dalamnya/ 

karakternya/ sifatnya sangat buruk. 

 Siapakah dia? Dia bernama Absalom 

 Di seluruh Israel tidak ada yang begitu banyak dipuji kecantikannya seperti Absalom. 

Dari telapak kakinya sampai ujung kepalanya tidak ada cacat padanya. Apabila ia 

mencukur rambutnya – pada akhir tiap-tiap tahun ia mencukurnya karena menjadi 

terlalu berat baginya- maka ditimbangnya rambutny itu , dua ratus syikal beratnya, 

menurut batu timbangan raja. ( II Samuel 14: 25-26) 

 Tetapi karakter Absalom sangat buruk/ dia tidak cantik/ tampan di dalam batinnya:  

o Absalom dendam kepada Amnon, kakak tirinya yang telah berbuat tidak sopan 

kepada Tamar, adik Amsalom. Dendam ini disimpan selama 2 tahun. II Samuel 

13:23 

o Membunuh Amnon, kakak tirinya. II Sam 13: 28 

o Melarikan diri ( tidak bertanggung jawab) II Sam 13:37-38 

o Membakar ladang jelai milik Yoab. Tidak menghormati orang yang lebih tua II 

Samuel 14:28-30 

o Membuat rencana jahat untuk menggulingkan pemerintahan ayahnya. 

Menghianati ayahnya sendiri.  II Sam 15:13 

 Apa yang terjadi pada Absalom kemudian? Tersangkutlah kepala Absalom pada dahan-

dahan pohon terbantin ketika dia menunggangi bagal, dan saat dia berperang melawan 

Daud, ayahnya. II Sameul 18:9  

 Oleh karena itulah, kita bukan milik sebuah kecantikan / ketampanan, melainkan kita 

adalah milik Tuhan.  

 Ketika kita berhasil memelihara kecantikan hati kita dengan sifat dan karakter yang baik, 

maka hidup kita bisa menjadi inspirasi/ kita bisa menjadi inspirator bagi banyak orang. 

Apalagi bila ditambah dengan kecantikan/ ketampanan luar yang terjaga dengan baik, 

akan lebih luar biasa lagi ! 
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Membuat kolase rambut Absalom yang panjang 

 

    
 

Doa Malam : 

Jadikan aku anak yang lebih mengutamakan kecantikan hatiku Tuhan, daripada 

kecantikan luarku. Aku akan tetap merawat diri dengan baik, dan seluruh hidupku aku 

persembahkan bagi-Mu di dalam nama Yesus, amin.  
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Kartu Karakter 24 
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KAMIS 
 

Menghitung Kemunculan Nama Seserang dalam Alkitab 

Disarankan untuk anak semua umur 

 

Bacaan hari ini  

I Raja-raja 12 

 

Tujuan:  

Anak-anak paham bahwa hidupnya bukan milik dari sebuah kekuasaan.   Tetapi hidupnya 

adalah milik Tuhan, sebagai Pencipta kita. 

 

Narasi: 

 Kita sudah belajar bahwa Tuhan menciptakan kita ada yang jadi laki-laki ada juga yang 

jadi perempuan.  

 Tetapi sekarang kita mulai bertanya, lalu kita ini sebenarnya milik siapa?  

 Kemarin  dulu kita sudah belajar, bahwa kita bukan milik sebuah nama besar. Kemarin 

kita sudah belajar juga bawah kita bukan milik sebuah kecantikan luar/ outer beauty. 

 Hari ini kita juga belajar, bahwa kita bukan miliki sebuah kekuasaan, karena kita memiliki 

sebuah jabatan seperti misalnya jadi ketua kelas, jadi walikota, dll 

 Orang yang menjadi milik kekuasaan, dia akan lakukan apa saja untuk mempertahankan 

kekuasaannya, hal itu dinamakan ‘menghalalkan segala cara’ , artinya walaupun cara 

buruk yang harus dilakukan, itu pun akan dilakukan bila hal itu dianggap dapat 

mempertahankan kekuasaannya.  

 Kalau hidup kita bukan milik sebuah kekuasaan,   lalu kita milik siapa?  

 Kita adalah milik Tuhan, maka seluruh hidup kita, kita akan kita tujukan kepada Sang 

Pencipta hidup kita, yaitu Tuhan sendiri.  

 Ada seseorang yang menjadi seorang raja yang berkuasa dan dia mau melakukan apa 

saja untuk mempertahankan kekuasaan itu, walaupun dia harus berbuat dosa dan 

membuat orang-orang yang dipimpinnya juga ikut-ikutan berbuat dosa.  

 Apakah memiliki kekuasaan adalah dosa?  Tidak, karena Tuhan juga memakai kekuasaan 

di dunia ini, dengan mamakai orang-orang yang menjadi penguasa/ pemerintah.  

 Tetapi orang yang hidupnya menjadi milik kekuasaan, maka dia akan menghalalkan 

segala cara untuk mencapai tujuannya.  

 Siapakah dia? Dia bernama Yerobeam bin Nebat. 

 II Raja-raja 17:21 menuliskan sebagai berikut 
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o Ketika Ia mengoyakkan  Israel dari pada keluarga Daud, maka mereka 

mengangkat Yerobeam bin Nebat menjadi raja,   tetapi Yerobeam membuat 

orang Israel menyimpang dari pada mengikuti TUHAN dan mengakibatkan 

mereka melakukan dosa  yang besar. 

 

Bermain menghitung nama tokoh itu berapa kali muncul di Alkitab 

 Caranya; buka https://www.sabda.org/alkitab/ 

 Ketik pada kolom PENCARIAN UNIVERSAL ; ketikkan nama tokoh kita; YEROBEAM BIN 

NEBAT 

 Klik; cari kalimat seperti ini dituliskan berapa kali ( atau kalimat lain yang mengandung 

arti yang sama atau mirip) ? 

 Yerobeam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. 

 

 Teryata belasan kali ya....?? 

 Apa yang dilakukan Yerobeam bin Nebat ini sih sehingga dia bisa belasan kali dituliskan 

di Alkitab sebagai orang yang menjadi gara-gara sehingga orang Israel berdosa pula? 

 Kita bisa baca kisahnya di I Raja-raja 12:25-33 Demi mempertahankan kekuasaannya 

sebagai raja Israel ( Saat itu kerajaan Israel telah terbagi menjadi 2, yaitu kerajaan Israel 

dan kerajaan Yehuda. Kerajaan Israel dipimpin oleh Yerobeam bin Nebat, sedangkan 

kerajaan Yehuda dipimpin oleh Rehabeam bin Salomo), demi supaya dia tetap berkuasa  

sebagai raja di Israel, Yerobeam membuat patung dua anak lembu jantan dari emas, 

sehingga orang Israel menyembah patung itu, dan tidak usah pergi ke Yerusalem untuk 

beribadah kepada Tuhan yang benar.  

 Huih !! Ngeri juga kalau sampai menjadi orang yang dicatat belasan kali, karena 

mengakibatkan  seluruh bangsa berdosa.  

 Oleh karena itu janganlah kita menjadi seperti Yerobeam bin Nebat ! Jadikan hidup kita 

milik Tuhan, supaya hidup kita tidak mengakibatkan orang lain hidup dalam dosa. 

 

Doa Malam :  

Tuhan aku tidak ingin menyerahkan hidupku menjadi milik-Mu, agar aku tidak menjadi 

batu sandungan bagi orang lain, di dalam nama Yesus, amin.    

 

 

 

 

 

 

https://www.sabda.org/alkitab/
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Kartu Karakter 18 
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JUMAT 
 

Game ayat 

Disarankan untuk anak usia 7 tahun ke atas. 

 

Bacaan hari ini  

I Samuel 18:6-30 

 

Tujuan:  

Anak-anak paham bahwa hidupnya bukan milik dari orang banyak.    Tetapi hidupnya adalah 

milik Tuhan, sebagai Pencipta kita. 

 

Narasi: 

 Kita sudah belajar bahwa Tuhan menciptakan kita ada yang jadi laki-laki ada juga yang 

jadi perempuan.  

 Tetapi sekarang kita mulai bertanya, lalu kita ini sebenarnya milik siapa?  

 Beberapa hari lalu kita sudah belajar, bahwa kita bukan milik sebuah nama besar. 

Kemarin dulu kita sudah belajar juga bawah kita bukan milik sebuah kecantikan luar/ 

outer beauty. Kemarin kita sudah belajar bahwa hidup kita bukan milik sebuah 

kekuasaan. 

 Hari ini kita akan belajar bahwa hidup kita bukanlah milik orang banyak/ fans/ 

pengagum. 

 Orang yang menjadi milik fans/ milik pengagum/ milik orang banyak, dia akan takut 

sekali kalau dia kehilangan pengikut/ kehilangan fans/ kehilangan orang banyak yang 

mengagumi dia. Maka dia mudah iri hati dengan orang yang dianggapnya bisa menjadi 

pesaing dalam hidupnya. Bahkan dia punya keinginan untuk menyingkirkan orang itu.  

Bisa juga dia berusaha menjadi orang yang menyenangkan orang banyak, tetapi tidak 

pernah memikirkan bagaimana menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan.  

 Kalau hidup kita bukan milik sebuah milik orang banyak/ fans,   lalu kita milik siapa?  

 Kita adalah milik Tuhan, maka seluruh hidup kita, kita akan kita tujukan kepada Sang 

Pencipta hidup kita, yaitu Tuhan sendiri.  

 Ada seseorang yang hidupnya ditujukan kepada fans/ sanjungan orang banyak, maka 

ketika ada pribadi lain yang lebih disanjung daripada dirinya, dia menjadi dendam dan 

iri, bahkan berkali-kali ingin membunuh orang yang dianggapnya sebagai pesaing. 

Siapakah dia? 

 Yuks kita baca di I Samuel  18:  7-12 Saul mengalahkan beribu-ribu musuh ( pujian untuk 

Saul) tetapi Daud berlaksa-laksa ( pujian yang lebih lagi untuk Daud)  
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 Apakah memiliki fans adalah dosa?  Tidak, karena orang yang dipakai Tuhan tentunya 

tidak dapat menghindari adanya fans. Hal ini terjadi pada Daud, Mari kita baca di II Sam 

23:1. Tetapi yang menjadi dosa apabila jatuh dalam kesombongan dan mengabdikan 

hidupnya untuk menjadikan fans sebagai hal terpenting dalam hidup.  Sehingga saat 

kehilangan fans hidupnya menjadi hampa.  

 Betapa ngerinya hidup Saul, karena dia menjadikan dirinya milik orang banyak/ milik 

fans, maka dia sampai berkali-kali akan membunuh Daud yang sama sekali tidak 

bersalah. 

 Cari KATA KE BERAPA  dari ayat yang ayah/bunda baca, dan tuliskan huruf-huruf itu 

sampai dapat menjadi suatu KALIMAT BARU ( perhatikan; kata dan, tetapi dll semua kata 

sambung tetap dihitung, tanda baca seperti titik koma, dll tidak dihitung)  

o Amsal 5:6 kata ke 5 ( kunci jawaban; KEHIDUPAN) 

o Kejadian 42:11 kata ke 2 ( kunci jawaban ; INI) 

o I Tawarikh 27:33 kata ke 2 ( kunci jawaban: ADALAH) 

o I Korintus 3:23 kata ke 4 ( kunci jawaban; MILIK) 

o I Korintus 3:23 kata ke 5 ( kunci jawaban; KRISTUS) 

 Kunci Jawaban kalimat ; KEHIDUPAN INI ADALAH MILIK KRISTUS 

 

Doa Malam :  

Aku tahu bahwa hidupku adalah milik-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu jauh lebih penting 

daripada menyenangkan orang banyak, di dalam nama Yesus, amin.  

 

Kartu Karakter 47 
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SABTU 
 

Bermain Pergantian Suara 

Disarankan untuk anak berumur 7 tahun ke atas 

 

Bacaan hari ini;  

II Samuel 17 

 

Tujuan;   

Anak-anak paham bahwa hidupnya bukan milik dari sebuah dendam. Tetapi hidupnya 

adalah milik Tuhan, sebagai Pencipta kita. 

 

Narasi  

 Kita sudah belajar bahwa Tuhan menciptakan kita ada yang jadi laki-laki ada juga yang 

jadi perempuan.  

 Tetapi sekarang kita mulai bertanya, lalu kita ini sebenarnya milik siapa?  

 Beberapa hari lalu kita sudah belajar, bahwa kita bukan milik sebuah nama besar. Juga 

kita sudah belajar juga bawah kita bukan milik sebuah kecantikan luar/ outer beauty. 

Kemarin dulu kita sudah belajar bahwa hidup kita bukan milik sebuah kekuasaan. 

Kemarin kita sudah belajar bahwa hidup kita bukanlah milik orang banyak/ fans/ 

pengagum. 

 Hari ini kita akan belajar bahwa hidup kita bukan juga milik sebuah pembalasan dendam 

 Orang yang menjadi milik pembalasan dendam,  bagi dia lebih baik dia mati saja 

daripada tidak bisa membalas dendam. Hidupnya hanya dihabiskan untuk membalas 

dendamnya.  

 Kalau hidup kita bukan milik sebuah milik pembalasan dendam,    lalu kita milik siapa?  

 Kita adalah milik Tuhan, maka seluruh hidup kita, kita akan kita tujukan kepada Sang 

Pencipta hidup kita, yaitu Tuhan sendiri.  

 Ada seseorang yang hidupnya ditujukan kepada pembalasan dendam, dan ketika dia 

tidak bisa puas membalaskan dendamnya , lalu dia bunuh diri.  

 Yuks kita baca di II Samuel 17: 23 ( Bacalah dengan SUARA PENYIAR BERITA RADIO) 

 Kenapa Ahitofel mati gantung diri?  

 Karena dia adalah seorang yang dendam kepada Daud.  

 Ahitofel sebenarnya adalah penasihat raja Daud ( I Tawarikh 27:33) 

 Dia memiliki anak bernama Eliam, yang adalah salah seorang pahlawan Daud ( II Sam 

23:34) 
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 Dan dia memiliki cucu bernama Batsyeba ( II Sam 11:3), jadi Batsyeba adalah anak 

daripada Eliam 

 Batsyeba ( cucu daripada Ahitofel ini)  memiliki suami bernama Uria.  

 Pada suatu kali saat Daud tidak ikut berangkat berperang, dan pada saat itu Daud 

berjalan-jalan di sotoh istana, dan tampak kepadanya seorang perempuan sedang 

mandi, dari situlah akhirnya Daud melakukan perbuatan yang tidak sopan terhadap 

perempuan itu. Perempuan itu adalah Batsyeba, cucu daripada Ahitofel itu. 

 Akhirnya Daud pun membunuh Uria / suami Batsyeba itu dalam sebuah kejahatan 

perang/ rencana jahat. 

 Mungkin oleh sebab itulah Ahitofel, kakek daripada Batsyeba ini dendam kepada Daud 

yang telah mempermalukan keluarganya. 

 Maka ketika Absalom memberontak pada Daud, Ahitofel memihak kepada Absalom. 

 Ahitofelah yang  memberi nasihat kepada Absalom untuk berbuat tidak sopan kepada 

gundik-gundik raja Daud, dan melakukannya di sotoh istana. 

 Sebuah nasihat yang benar-benar lahir dari dendam 

 Lalu Ahitofel menasihatkan untuk supaya Absalaom menginjinkannya mengejar Daud 

dengan 12.000 orang pilihan dan supaya dia dengan tangannya sendiri bisa membunuh 

Daud . II Samuel 17:1-3. Bacalah dengan suara seorang tua yang bersemangat untuk 

membalas dendam 

 Betapa dendamnya Ahitofel kepada Daud  

 Ketika nasihatnya ini tidak diterima oleh Absalom, maka Ahitofel gantung diri. 

 Baginya lebih baik mati daripada tidak puas membalaskan dendam. 

 Waaaaaaaaaaaaaaauuuuuuuuuuuu 

 Apakah balas dendam itu dosa? Iya ! Itu adalah dosa ! Tuhan perintahkan kita untuk 

mengampuni 

 Walaupun Daud telah berbuat tidak sopan terhadap Batsyeba, cucu Ahitofel, semestinya 

Ahitofel mengampuni Daud. Bukannya malah membalas dendam. 

 Betapa sia-sianya hidup hanya dipakai untuk membalas dendam.  

 Hidup yang mengampuni adalah diawali dengan memiliki hati nurani yang murni. 

 

Doa malam  

 Tuhan, jadikan aku anak yang punya hati nurani yang murni, dan mau mengampuni, 

karena aku tidak ingin menyia-nyiakan hidupku hanya untuk membalas dendam, di 

dalam nama Yesus, aku mau mengampuni siapa pun yang menyakiti hatiku, di dalam 

nama Yesus, amin.  
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Kartu Karakter 45  
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MINGGU 
 

Game Mahkota 

 

Bacaan hari ini;  

II Samuel 6 

 

Tujuan;   

Anak-anak paham bahwa hidupnya bukan milik dari sebuah status.  Tetapi hidupnya adalah 

milik Tuhan, sebagai Pencipta kita. 

 

Narasi  

 Kita sudah belajar bahwa Tuhan menciptakan kita ada yang jadi laki-laki ada juga yang 

jadi perempuan.  

 Tetapi sekarang kita mulai bertanya, lalu kita ini sebenarnya milik siapa?  

 Beberapa hari lalu kita sudah belajar, bahwa kita bukan milik sebuah nama besar. Juga 

kita sudah belajar juga bawah kita bukan milik sebuah kecantikan luar/ outer beauty. 

Kita sudah belajar bahwa hidup kita bukan milik sebuah kekuasaan. Kemarin dulu kita 

sudah belajar bahwa hidup kita bukanlah milik orang banyak/ fans/ pengagum. Kemarin 

kita sudah belajar bahwa hidup kita bukan juga milik sebuah pembalasan dendam 

 Hari ini kita akan belajar bawah hidup kita bukan menjadi milik sebuah status. 

 Orang yang menjadi milik sebuah status, dia akan menjaga image/ dia akan 

mempertahankan kehormatan dari statusnya tersebut. Dia jadi orang yang sombong, 

orang yang mudah menghina orang lain, orang yang begitu membangga-banggakan 

statusnya.  

 Misalnya status sebagai anggota keluarga kerajaan. Sebuah status yang membanggakan. 

 Kalau hidup kita bukan milik sebuah milik status, lalu kita milik siapa?  

 Kita adalah milik Tuhan, maka seluruh hidup kita, kita akan kita tujukan kepada Sang 

Pencipta hidup kita, yaitu Tuhan sendiri.  

 Ada seseorang yang hidupnya ditujukan kepada status, sehingga dia sangat mudah 

menghina orang lain.   

 Yuks kita baca di II Samuel 6:23 

 Kenapa Mikhal menjadi mandul? Sampai hari matinya dia tidak punya anak, mengapa 

begitu? 

 Kita baca di II Samuel 6: 20-22 

 Mikhal menyambut Daud yang baru saja pulang dari memindahkan Tabut Allah dari 

rumah Obed Edom ke Yerusalem, di sepanjang perjalanan itu Daud menari dan ia 
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berbaju Efod dan berkain lenan halus ( II Sam 6: 14), tetapi Mikhal menganggap Daud itu 

telanjang. 

 Mengapa Mikhal menganggap Daud telanjang? Karena Mikhal tidak setuju Daud 

melepaskan baju kerajaan dan berganti pakaian Efod dan lenan halus. 

 Mikhal adalah seorang yang memiliki terafim/ berhala di rumahnya. Bisa kita baca di I 

Samuel 19:13 

 Bagi Mikhal yang terpenting adalah baju kerajaan/ atribut kerajaan/ pakaian raja. 

 Bagi Mikhal dengan memakai baju kerajaan semua orang akan melihat Daud sebagai 

raja, Mikhal tidak senang melihat Daud menari-nari di hadapan tabut Allah dan juga 

Daud memakai baju Efod dan berkain lenan halus ( yang biasanya di Alkitab 

melambangkan imam dan kekudusan) 

 Status Mikhal sebagai ; putri raja Saul, menjadi hal yang penting sekali bagi Mikhal. 

 Status sebagai keluarga kerajaan menjadi hal yang penting sekali bagi Mikhal sampai dia 

menghina Daud. 

 Status sebagai keluarga kerajaan membuat Mikhal merasa malu melihat suaminya 

menari-nari bagi Tuhan.  

 Apakah memiliki status itu dosa? Tidak. Mau tidak mau semua orang akan memiliki 

status, tetapi ketika kita menjadikan status itu pemilik hidup kita di situlah kita berdosa 

kepada Tuhan.  

 Ayo nyanyi lagu “Aku anak raja..engkau anak raja...” sambil kita memindahkan mahkota 

ini dari kepala yang satu kepada kepala yang lain. Kalau mahkota sudah diterima saat 

lagu habis , maka orang itu harus membungkuk dan melepaskan mahkotanya dari 

kepalanya, lalu menjunjung mahkota itu tinggi ke arah surga, dan berkata “Hanya 

Tuhanlah Raja di atas segala raja!” ( game ini diinspirasikan dari Wahyu 4:9-11) 

 Kalau sudah nyanyi lagi, dan ulangi lagi game tadi. 

 

Doa malam  

 Tuhan, jadikan aku seorang anak yang selalu ingin menyenangkan hati-Mu, melebihi dari 

apa pun di dunia ini, di dalam nama Yesus, amin.   

 

Kartu Karakter 47 
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SENIN 
 

Game Kartu Jodoh 

Disarankan untuk seluruh anggota keluarga 

 

Bacaan hari ini;  

Filipi 1:21 

 

Tujuan:  

Anak-anak paham bahwa hidupnya adalah milik Tuhan, sebagai Pencipta kita. 

 

Narasi: 

 Kita sudah belajar bahwa Tuhan menciptakan kita ada yang jadi laki-laki ada juga yang 

jadi perempuan.  

 Tetapi sekarang kita mulai bertanya, lalu kita ini sebenarnya milik siapa?  

 Beberapa hari lalu kita sudah belajar, bahwa kita bukan milik sebuah nama besar. Juga 

kita sudah belajar juga bawah kita bukan milik sebuah kecantikan luar/ outer beauty. 

Kita sudah belajar bahwa hidup kita bukan milik sebuah kekuasaan. Kemarin dulu kita 

sudah belajar bahwa hidup kita bukanlah milik orang banyak/ fans/ pengagum. Kemarin 

lusa kita sudah belajar bahwa hidup kita bukan juga milik sebuah pembalasan dendam. 

Dan kemarin kita sudah belajar bahwa hidup kita juga bukan milik status. 

 Hari ini kita akan belajar bawah hidup kita adalah milik Tuhan 

 Orang yang menjadikan hidupnya menjadi milik Tuhan, dia akan menjadi orang yang 

selalu ingin menyenangkan Pemilik hidupnya, menyenangkan Tuhan, mengenal Tuhan 

lebih lagi, dan terus menerus.  

 Orang yang menjadi milik Tuhan, baginya hal-hal yang bagi orang lain menjadi 

kebanggaan, baginya tidak menjadi kebanggaan lagi. Karena baginya, hidup mengenal 

Tuhan itu jauh lebih penting, utama, berharga. 

 Kita adalah milik Tuhan, maka seluruh hidup kita, kita akan kita tujukan kepada Sang 

Pencipta hidup kita, yaitu Tuhan sendiri.  

 

Bermain game kaleng 

 Ada seorang bernama Paulus, dia sering dikenal sebagai Rasul Paulus, dia menulis 

seperti ini dalam salah satu suratnya: 

 Filipi 3:1-15 dan Filipi 1:21 , sebagai berikut intisarinya 
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HAL HAL LAHIRIAH  HAL ROHANIAH  

KALENG A KALENG B KALENG A KALENG B 

Disunat di hari ke 8 Dulu dianggap 

keuntungan, 

sekarang dianggap 

rugi, bahkan 

dianggap sampah 

Hidup adalah Kristus 

Bangsa Israel Dulu dianggap 

keuntungan, 

sekarang dianggap 

rugi, bahkan 

dianggap sampah 

Mati adalah  Keuntungan 

Suku Benyamin Dulu dianggap 

keuntungan, 

sekarang dianggap 

rugi, bahkan 

dianggap sampah 

Hidup adalah Kristus 

Orang Ibrani asli Dulu dianggap 

keuntungan, 

sekarang dianggap 

rugi, bahkan 

dianggap sampah 

Mati adalah  Keuntungan 

Orang Farisi Dulu dianggap 

keuntungan, 

sekarang dianggap 

rugi, bahkan 

dianggap sampah 

Hidup adalah Kristus 

Pengaiaya jemaat Dulu dianggap 

keuntungan, 

sekarang dianggap 

rugi, bahkan 

dianggap sampah 

Mati adalah  Keuntungan 

Mentaati hukum 

taurat tidak bercacat 

Dulu dianggap 

keuntungan, 

sekarang dianggap 

rugi, bahkan 

dianggap sampah 

Hidup adalah Kristus 
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 Ambil kartu dari kaleng A ( tidak boleh melihat) jodohkan dengan kaleng B , Ambil kartu 

dari kaleng B tidak boleh melihat. Sehingga bila jodohnya pas, menang.  

 

Doa malam 

 Tuhan, aku mau menyerahkan hidupku sepenuhnya menjadi milikMu di dalam nama 

Yesus amin. 

 

Kartu Karakter 40  

 


