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MINGGU IX 
 

ALLAH BAPA MENCIPTAKAN AKU  
LAKI-LAKI ATAU PEREMPUAN 

 
Bacaan Alkitab    : 

Hari Bacaan Judul Materi 

Hari ke-57 Markus 3:35 
Kejadian 1 dan 2 
Mazmur 128:1-6 
Amsal 31:12-13 
Titus 2:5 
 

Aku laki-laki yang takut akan Tuhan 
Aku perempuan yang takut akan Tuhan 

Hari ke-58 Markus 3:35 
Kejadian 1 dan 2 
Amsal 31:10-31  
Kolose 3:23 
II Timotius 2:1-13 

Seorang Prajurit 
Seorang yang Cakap (1) 

Hari ke-59 Markus 3:35 
Kejadian 1 dan 2 
Amsal 22:29 
Amsal 31:10-31 
I Korintus 9:24-27 
I Korintus 14:40 
II Timotius 2:1-13 

 
Seorang Olahragawan 
Seorang yang Cakap (2) 

Hari ke-60 Markus 3:35 
Kejadian 1 dan 2 
Amsal 20:4 
Amsal 31:10-31 
Roma 8:28 
II Timotius 2:1-13 

Seorang Petani 
Seorang yang Cakap (3) 
 

 

Hari ke-61 Markus 3:35 
Kejadian 1 dan 2 
II Raj 5: 1-27 
Kis 23: 12-22 

Kemenakan Rasul Paulus 
Gadis Budak di Rumah Naaman 

Hari ke-62 Markus 3:35 
Markus 6: 14-29 
Yohanes 6: 1-15 

Pembawa Bekal 
Anak Perempuan Herodias 

Hari ke-63 Markus 3:35,  
Kejadian 5:1-2, Yoel 2:28,  
Matius 13:55, Matius 3: 31-35 

Gender di Mata Tuhan 



                              Jenius Cara Alkitab : “Restore Our Family” 

__________________________________________________________________________  

3                                                                                                         www.jeniuscaraalkitab.com  
 

 
Ayat Emas Minggu Ini   : 
 
Markus 3:35 
 
Barangsiapa melakukan kehendak Allah,  
dialah saudara-Ku laki-laki,  
dialah saudara-Ku perempuan,   
dialah ibu-Ku." 
 
Markus 3:35 
 
Ayat Emas Kreatif    :  
 
Gunakan metode pok-ami-ami/ tepuk-tepuk berpasangan sembari memperkatakan ayat 
emas ini. 
 
 

PERSIAPAN AYAH BUNDA/ GURU  MINGGU KE 9 

Hari 

ke-57 

Masing-

masing anak 

1 buah  

Alkitab 
  

 

 
lebih kurang 

5 buah 

buah-buahan, 

misalnya; tomat, 

kentang, kacang 

panjang, wortel, dll 

Masing-masing buah satu biji 

saja, pakai saja buah yang 

memang dibelanjakan untuk 

masakan hari itu. 

 

1 set / 

beberapa 

warna 

cat air/ pewarna kue   

 
beberapa 

buah 

piring yang tidak 

mudah pecah 

sesuaikan jumlah piring 

dengan jumlah warna yang 

akan dipakai 

 secukupnya 
air untuk mencairkan 

cat air 
  

 1 lembar karton besar   

 1 alat pelubang kertas   

 

1 utas  

sepanjang 25 

cm 

tali/pita   

 1 buah Kamera 
Abadikan kegiatan anda 

bersama anak anda 
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Hari 

ke-58 

Masing-

masing anak 

1 buah 

Alkitab   

 1 buah  taplak timbul khusus untuk anak laki-laki 

 1 set  cryon khusus untuk anak laki-laki 

 1 buah gunting khusus untuk anak laki-laki 

 1 buah penggaris khusus untuk anak laki-laki 

 1 buah pensil khusus untuk anak laki-laki 

 3 lembar 
kertas tebal warna 

putih 
khusus untuk anak laki-laki 

 3 buah gambar profesi 

khusus untuk anak laki-laki 

sudah disediakan pada design 

materi 

 1 buah Kamera 
Abadikan kegiatan anda 

bersama anak anda 

 1 set  
origami polos warna 

pink 
khusus untuk anak perempuan 

 
1 buah 

tangkai 

untuk membuat 

bunga 

khusus untuk anak perempuan.                                              

Tangkai bunga bisa dibeli di 

toko kancing 

 1 buah gunting khusus untuk anak perempuan 

 1 buah 
lem uhu ukuran kecil 

saja 
khusus untuk anak perempuan 

 1 buah Kamera 
Abadikan kegiatan anda 

bersama anak anda 

Hari 

ke-59 

Masing-

masing anak 

1 buah 

Alkitab   

     

semua alat sama dengan hari 

ke-58  baik untuk anak laki laki 

maupun untuk anak 

perempuan 

 1 buah Kamera 
Abadikan kegiatan anda 

bersama anak anda 

Hari 

ke-60 

Masing-

masing anak 

1 buah 

Alkitab   

     

semua alat sama dengan hari 

ke-58  baik untuk anak laki laki 

maupun untuk anak 

perempuan 

 1 buah Kamera 
Abadikan kegiatan anda 

bersama anak anda 
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Hari 

ke-61 

Masing-

masing anak 

1 buah 

Alkitab   

 1 lembar HVS   

 1 buah  ballpoint   

 1 buah Kamera 
Abadikan kegiatan anda 

bersama anak anda 

Hari 

ke-62 

Masing-

masing anak 

1 buah 

Alkitab   

 1 buah kacamata kertas 

design pembuatan disediakan, 

atau beli kacamata hias untuk 

anak/ beli kacamata badut.                                                

Khusus untuk anak perempuan 

     

untuk khusus anak laki-laki, 

tidak membutuhkan alat dan 

bahan apa pun 

 1 buah Kamera 
Abadikan kegiatan anda 

bersama anak anda 

 

Masing-

masing anak 

1 buah 

Alkitab   

Hari 

ke-63 
1 perangkat  kostum laki-laki 

misalnya, topi, rompi, ikat 

pinggang, sepatu, dll 

 1 perangkat  kostum perempuan 
misalnya rok, bando, sepatu, 

selendang, dll 

 1 buah Kamera 
Abadikan kegiatan anda 

bersama anak anda 
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HARI KE-57 

AKU LAKI-LAKI YANG TAKUT AKAN TUHAN 

AKU PEREMPUAN YANG TAKUT AKAN TUHAN 
Metode Kreatif; Membuat motto menggunakan cap buah-buahan 

Disarankan untuk usia 5 tahun ke atas 

 

 

Bacaan hari ini   : 

Markus 3:35, Kejadian 1 dan 2, Mazmur 128:1-6,  Amsal 31:12-13, Titus 2:5 
 

Tujuan     :  

 

Anak laki-laki maupun perempuan bertekad untuk hidup takut akan Tuhan.  

 

My Story    : 

 

Apakah takut akan Tuhan itu sama dengan ketakutan pada Tuhan?  

 

Bridge to story   : 

 

 Dalam seluruh ciptaan Tuhan, kita diciptakan sebagai manusia, ada yang laki-laki, dan ada juga 

yang perempuan.  

 Lalu sebagai laki-laki ciptaan Tuhan, dan sebagai perempuan ciptaan Tuhan, kita akan jadi laki-

laki atau perempuan yang seperti apa? Yang takut akan Tuhan ! 

 Tuhan ingin laki-laki dan perempuan, semuanya hidup takut akan Tuhan. 

 Takut akan Tuhan itu tidak sama dengan ketakutan pada Tuhan. 

 Ketakutan pada Tuhan itu tidak perlu, karena Dia bukan Pribadi yang menakutkan. Tuhan adalah 

Tuhan yang baik, yang mengasihi kita. Jadi kita tidak perlu ketakutan. 

 Tetapi yang dinamakan Takut akan Tuhan itu adalah; kita gentar/ hormat/ mengagumi Tuhan 

dan mentaati Tuhan, kita ingin hidup kita sepenuhnya menyenangkan hati Tuhan.  

 
Bible Story/Narasi      

Disertai Aktivitas  Seru    

Membuat Cap dari Buah-buahan  : 
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o Untuk anak laki-laki:  

a. Baca Mazmur 128:1-6 terutama ayat 4. Kelak kalian akan bisa saja menjadi seorang 

suami dan seorang kepala rumah tangga , seperti halnya ayah. Oleh karena itu dari 

sekarang harus belajar hidup takut akan Tuhan. ( keterangan; tidak semua orang akan 

menikah, namun di titik sekarang kita belum akan menjelaskan hal ini sampai umurnya 

cukup menerima pelajaran tentang hal itu)  

b. Takut akan Tuhan itu seperti apa? 

 Hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan ( Mazmur 128:1) 

 Memakan hasil jerih payah ( Mazmur 128:2) – artinya bekerja dengan halal/ 

bukan jadi penipu, pemalas, dll. II Tes 3:10 jika seorang tidak mau bekerja, 

janganlah ia makan. Ini adalah peringatan keras kepada jemaat Tesalonika, 

supaya jangan mereka malas bekerja. 

c. Jadi sebagai laki-laki yang kelak akan jadi seorang pemimpin dalam keluarga, yang harus 

kita latih dari sekarang adalah: 

 Hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan ( dalam firmanNya); misalnya 

jangan berbohong, jangan mencuri, jangan iri, dll 

 Rajin bekerja, misalnya membantu pekerjaan orang tua di rumah, misalnya 

mengepel rumah, membersihkan jendela, dll 

 Rajin belajar/ sebagai seorang pelajar, pekerjaan kita adalah belajar. 

 Rajin mengembangkan talenta yang Tuhan percayakan. 

 
o Untuk anak perempuan: 

a. Baca Amsal 31:30 Kelak kalian akan jadi seorang isteri dan seorang ibu rumah tangga, 

seperti halnya ibu. Oleh karena itu dari sekarang harus belajar hidup takut akan Tuhan. ( 

keterangan; tidak semua orang akan menikah, namun di titik sekarang kita belum akan 

menjelaskan hal ini sampai umurnya cukup menerima pelajaran tentang hal itu)  

b. Takut akan Tuhan itu seperti apa? 

 Menjadi seorang perempuan yang dapat dipercaya ( Amsal 31:12) 

 Senang bekerja dengan tangannya (Amsal 31:13) – artinya bukan seorang 

perempuan pemalas.  

 Titus 2:5 menuliskan bahwa Tuhan ingin perempuan-perempuan mengasihi 

suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah 

tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya 

c. Jadi sebagai perempuan yang kelak akan jadi seorang isteri dan ibu dalam keluarga yang 

harus kita latih dari sekarang adalah: 

 Belajar menjadi orang perempuan yang dapat dipercaya ( dalam hal keuangan, 

dalam perkataan, dalam tindakan)  

 Rajin bekerja, misalnya membantu pekerjaan orang tua di rumah, misalnya 

menyapu, memasak, membereskan meja, menata kamar, dll 

 Rajin belajar/ sebagai seorang pelajar, pekerjaan kita adalah belajar. 

 Rajin mengembangkan talenta yang Tuhan percayakan. 
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MEMBUAT MOTTO CAP DARI BUAH-BUAHAN 

 Siapkan karton besar 

 Buah-buahan dapat dicelupkan pada piring yang berisi cat air/ pewarna kue 

 Buatlah motto yang intinya, mau hidup takut akan Tuhan. 

 Contoh “Melody mau hidup takut akan Tuhan.” 

 Dengan cara menuliskan menggunakan cap dari buah-buahan tersebut. Bisa saat berganti huruf, 

berganti cap jenis buahnya. 

 Beri pelubang kertas dan tali, tempelkan pada dinding.  

 Tambahkan dengan sepidol, setiap hari, catatan latihan takut akan Tuhan, misalnya ;”Hari ini 

belajar jujur.” , “Hari ini menyapu rumah.” “ Hari ini latihan piano.”, dst. Lakukan setidak-

tidaknya 1 minggu penuh.  
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Retelling Story   : 

 

 Gunakan motto yang sudah dibuat untuk mengajak anak-anak menceritakan kembali kalimat 

cerita sbb;  

Aku anak laki-laki yang mau hidup takut akan Tuhan. 

Takut akan Tuhan adalah hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan. 

Aku mau menjadi laki-laki yang rajin bekerja, rajin belajar, rajin mengembangkan talenta. 

 

Aku anak perempuan yang mau hidup takut akan Tuhan. 

Takut akan Tuhan  adalah menjadi seorang yang dapat dipercaya,  

rajin belajar, rajin mengatur rumah, rajin mengembangkan talenta,   

mengasihi orang di sekitarku, hidup bijaksana dan suci, baik hati dan taat.  

 
 

Our Story    : 

 

 Pertanyaan kepala: Apakah bedanya takut akan Tuhan dengan ketakutan pada Tuhan?     

 Pertanyaan hati: Apakah kamu bersyukur diciptakan Tuhan sebagai laki-laki atau sebagai 

perempuan? Mengapa?  

 Pertanyaan tangan: Ucapkan Motto yang sudah kamu buat tadi, lalu sebutkan apa saja 

rencanamu untuk berlatih menjadi laki-laki atau perempuan yang takut akan Tuhan 

sepanjang minggu ini, yang akan kamu tuliskan dengan sepidol pada karton itu !  

 

Doa malam    : 

Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menciptakan aku sebagai laki-laki/ perempuan, 
kau ingin menjadi laki-laki/ perempuan yang takut akan Tuhan, hidup menyenangkan hati 
Tuhan, di dalam nama Yesus, amin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                              Jenius Cara Alkitab : “Restore Our Family” 

__________________________________________________________________________  

13                                                                                                         www.jeniuscaraalkitab.com  
 

 
Kartu Karakter 1   : 
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HARI KE-58 

SEORANG PRAJURIT 

SEORANG YANG CAKAP (1) 
Metode Kreatif; Aktivitas membuat pigura gambar profesi, 

membuat bunga.  

Disarankan untuk anak 7 tahun ke atas. 

 

 

Bacaan hari ini    : 

Markus 3:35, Kejadian 1 dan 2, Amsal 31:10-31 , Kolose 3:23, II Timotius 2:1-13 
 
Tujuan     :  

Anak-anak menjadi laki-laki yang mengabdi akan menjadi laki-laki yang menyenangkan hati 
Tuhan/ Komandan kita. 
Anak-anak perempuan menjadi perempuan yang cakap. 
 

My Story    : 

Apa pendapatmu tentang seorang tentara? 

Apa pendapatmu tentang seorang yang cantik itu yang seperti apa?  

 

Bridge to Story   : 

 

 Dalam seluruh ciptaan Tuhan, kita diciptakan sebagai manusia, ada yang laki-laki, dan ada juga 

yang perempuan. Tuhan tidak pernah menciptakan jenis kelamin ke tiga, jadi tidak ada 

setengah laki-laki atau setengah perempuan.  

 Ada 3 profesi yang dibahas di II Timotius 2:1-13, salah satunya adalah prajurit.  Tuhan ingin laki-

laki dapat memetik prinsip profesi prajurit sekalipun tidak semua laki-laki harus jadi prajurit.  

 Tuhan ingin perempuan belajar menjadi perempuan yang cakap. Ada 12 prinsip bagaimana 

menjadi seorang perempuan yang cakap dalam Amsal 31, hari ini kita akan membahas pada seri 

1, dalam 4 prinsipnya. 
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Bible Story/ Narasi     

Disertai dengan      

Aktivitas seru      

Membuat Pigura Profesi/ Membuat bunga : 

 

 Untuk anak laki-laki 

 Kita akan baca II Timotius 2:1-13 

 Ada tiga profesi yang dibahas di ayat-ayat tesebut 

 Prajurit 

 Olahragawan 

 Petani 

 Bukan berarti hanya 3 profesi itu saja yang diperbolehkan Tuhan untuk kita kerjakan 

kelak ketika kita sudah dewasa. Tetapi dari 3 profesi itu ada hal-hal berharga yang bisa 

dipakai di semua jenis pekerjaan halal. 

 Hari ini kita akan pelajari tentang prajurit. 

 Apa yang istimewa dari seorang prajurit? 

 Ikut menderita 

 Tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya supaya ia 

berkenan kepada komandannya 

 Inilah yang disebut pengabdian. Seorang prajurit akan mengabdikan diri pada negara. 

Bahkan sampai siap mempertaruhkan nyawa bagi bela negaranya. 

 Seorang prajurit akan selalu berkata siap, walau apa pun yang terjadi. Tidak pernah 

tawar menawar, karena mengingat dirinya sendiri/ keluarganya sendiri. Selalu siap 

berkorban. Tidak egois. Ini semua dinamakan pengabdian.  

 Ini semua dilakukan agar bisa berkenan kepada komandannya. Apa pun profesi kita 

kelak, kita harus menyenangkan Komandan sejati kita, yaitu Tuhan Yesus, Bapa dan Roh 

Kudus.  

 Contoh: seorang prajurit yang tiba-tiba diutus ke tempat peperangan/ harus siap 

kehilangan nyawanya, maka harus berkata “Siap!” Tidak boleh bertanya “Nanti gaji saya 

berapa? Nanti saya di sana tinggal di mana? Di sana apakah ada sinyal?? Kapan saya 

boleh pulang?” dll. Seorang prajurit , karena dia mengabdi, dia pantang bertanya-tanya 

seperti itu, dia hanya akan berkata “Siap.!” Itu yang dinamakan pengabdian. 

 Apa pun profesi kita kelak, sebagai seorang laki-laki, Tuhan ingin kita melatih jiwa 

pengabdian dari sejak sekarang ini. Yaitu mengabdikan hidup kita pada Tuhan, sebagai 

Komandan hidup kita.  

 Bagaimana caranya agar kita bisa memiliki hati yang mengabdi? Caranya adalah ketika 

kita melakukan apa pun juga kita harus melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan 

untuk manusia. Kolose 3:23 

 Kita bisa latih dari sekarang, bahwa aku belajar, itu untuk Tuhan, aku membuat PR itu 

untuk Tuhan, aku bermain/ berteman itu pun juga untuk Tuhan, aku membersihkan 

kamar/ rumah, semuanya aku lakukan untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. 
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 Itu semua kita lakukan agar kita bisa menyenangkan Komandan kita yang 

sesungguhnya,yaitu  Tuhan Yesus, Bapa dan Roh Kudus.  

Membuat Pigura   : 
 

 Jiplaklah taplak timbul ini, caranya taruhlah kertas di atas taplak ini, lalu goreskanlah dengan 

cryon sesuka hatimu. Tempelkan kertas jiplakan yang sudah jadi pada kertas yang lebih tebal, 

boleh pakai sampul yang diambil dari buku bekas pelajaran tahun ajaran yang lalu.  

 Bentuklah menjadi pigura untuk membingkai gambar profesi prajurit. Boleh juga hari ini 

sekaligus membuat 3 pigura yang akan dipakai untuk 3 hari, yaitu sekaligus membuat bingkai 

untuk besok dan lusa namun dengan gambar profesi yang berbeda. Namun ukuran gambar 

dalam 3 hari ini tidak tentu sama.  

 Bingkailah gambar profesi prajurit dan tempelkan di kamarmu/ di rumahmu.  
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Retelling Story   : 

 

Pakai gambar prajurit yang telah dipigura untuk mengajak anak-anak menceritakan kembali 

kalimat cerita berikut ini: 

 

Aku adalah anak laki-laki yang mau hidup takut akan Tuhan. 

Aku mau belajar dari profesi seorang prajurit. 

Seorang Prajurit ikut menderita, tidak memusingkan penghidupannya,  

dan selalu berkata “Siap!” untuk bisa berkenan kepada komandannya.  

Itulah yang disebut dengan pengabdian.  

Komandanku ialah Tuhan, aku ingin melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan 

bukan untuk manusia 

Pakai sekuntum bunga yang telah dibuat tadi untuk mengajak anak-anak menceritakan 

kembali kalimat cerita berikut ini: 

 

Our Story    : 

 

 Pertanyaan kepala: Apa keistimewaan seorang prajurit?  

 Pertanyaan hati: Apakah selama ini kamu sudah melakukan segala sesuatu seperti 

untuk Tuhan dan bukan untuk manusia?  

 Pertanyaan tangan: Sebutkan bagaimana kamu akan berusaha menjadi seorang laki-

laki yang mengabdi kepada Komandan kita, yaitu Tuhan !  

 
Doa Malam untuk Anak Laki-Laki :  
 
Tuhan,  ajarilah aku untuk melakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, 
sehingga aku memiliki jiwa pengabdian, seperti seorang prajurit, di dalam nama Yesus, 
amin.  
 
Bible Story/ Narasi   : 
 

 Untuk anak perempuan 

 Kita akan baca Amsal 31: 30, 10,11,12,20,29 

 Kelak kita akan menjadi perempuan dewasa, bisa saja kita akan menjadi seorang isteri 

atau ibu 

 Seperti apakah menjadi perempuan dewasa kelak? Yaitu menjadi perempuan yang 

cakap. Seperti apa menjadi perempuan cakap itu? 
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 Ada 12 prinsip menjadi perempuan cakap yang akan kita pelajari dalam 3 hari ini, jadi 

hari ini kita akan pelajari 4 di antaranya.   

 INNER BEAUTY  

o Amsal 31:30 inner beauty yang lebih diutamakan, karena kecantikan itu 

terpancar dari hati/ lubuk hati. Jadi menata kecantikan luar itu penting, 

tetapi lebih penting lagi adalah menjaga hati yang tetap cantik. Hati 

yang cantik akan membuat hati kita memancarkan kecantikan sampai ke 

luar/ sampai ke wajah kita. Berlatihlah untuk setiap hari memikirkan 

untuk punya hati yang cantik; contoh; hati yang bersukacita ( maka 

wajah kita juga tidak suka cemberut kan?), hati yang bersyukur – nggak 

suka mengomel atau bersungut-sungut, hati yang tidak perlu iri hati 

dengan orang lain, hati yang tidak mudah marah-marah/ egois/ suka 

bertengkar.  

 CAKAP 

o Amsal 31:10 kecakapannya sangat berharga 

o Cakap di dalam Alkitab bhs Inggris sbb: 

i. Berkarakter mulia/ noble character 

ii. Luar biasa/ excellence 

iii. Cakap/ capable 

iv. Karakter yang kuat/ strong character 

v. Isteri yang baik/ good wife 

vi. Berbudi luhur/ virtuous 

vii. Sempurna/ perfect 

viii. Sulit ditemukan/ hard to find 

ix. Isteri yang benar benar baik/ truly good wife 

o Untuk kelak menjadi isteri yang seperti itu, kita dapat melatih diri dari 

sekarang, dengan cara melakukan semua hal seperti untuk Tuhan dan 

bukan untuk manusia. (Kolose 3:23) Misalnya menyapu untuk Tuhan, 

membantu bunda memasak, itu untuk Tuhan, menjaga adik, itu 

dilakukan untuk Tuhan, dst. Karena untuk Tuhan, harus kita berikan 

yang terbaik. 

 DAPAT DIPERCAYA 

o Amsal 31:11( dapat dipercaya) . Latih diri kita dari sekarang menjadi 

seorang perempuan yang jujur dalam perkataan, jujur dalam tindakan, 

jujur dalam hal uang. Sehingga kelak suami bisa percaya pada isterinya, 

karena isterinya itu orang yang dapat dipercaya/ tidak suka bohong.  

 BERBUAT BAIK 

o Amsal 31:12 ( berbuat baik kepada suaminya),  

o Amsal 31:20 ( berbuat baik kepada orang yang tertindas dan miskin),  

o Amsal 31:29 ( berbuat baik pada seisi keluarganya/ berlomba untuk 

berbuat baik dengan perempuan lainnya) 

o Mulai sekarang dapat berlatih diri jadi orang yang rajin berbuat baik, 

seperti menolong bunda, menolong ayah dalam pekerjaan rumah, 

menolong teman yang membutuhkan bantuan, menolong adik, menjadi 



                              Jenius Cara Alkitab : “Restore Our Family” 

__________________________________________________________________________  

21                                                                                                         www.jeniuscaraalkitab.com  
 

anak perempuan yang suka membantu, tidak bersungut-sungut 

bilamana ayah atau bunda memberi tugas rumah.  

Membuat Bunga   : 
 

 Ikuti cara-cara membuat bunga seperti yang dicontohkan pada Video ini. Buatlah 1 bunga saja 

untuk hari ini, karena besok dan lusa kita akan membuat bunga ke dua dan ke tiga.  

https://www.youtube.com/watch?v=GWNGjo08Iuc 
 

Retelling Story   : 

 

Aku adalah anak perempuan yang mau hidup takut akan Tuhan. 

Aku menjaga hatiku tetap cantik, sehingga terpancar ke luar. 

Aku mau menjadi anak perempuan yang dapat dipercaya,  

dan berbuat baik kepada semua orang. 

Aku mau melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. 

 

Our Story    : 

 

 Pertanyaan kepala: Bagaimanakah menjadi seorang perempuan yang bijaksana itu? 

 Pertanyaan hati: Apakah selama ini kamu sudah melakukan segala sesuatu seperti 

untuk Tuhan dan bukan untuk manusia?  

 Pertanyaan tangan: Sebutkan bagaimana kamu akan berusaha untuk memiliki hati 

yang cantik !    

 

Doa Malam untuk Anak Perempuan  : 

 

Tuhan, ajari aku untuk memiliki hati yang cantik, melakukan segala hal seperti untuk Tuhan, dan bukan 

untuk manusia, menjadi perempuan yang dapat dipercaya, dan berbuat baik kepada semua orang, di 

dalam nama Yesus, amin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GWNGjo08Iuc
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Kartu Karakter 40   : 
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HARI KE-59 

SEORANG OLAHRAGAWAN 

SEORANG YANG CAKAP (2) 
Metode Kreatif; Aktivitas membuat pigura gambar profesi, 

membuat bunga.  

Disarankan untuk anak 7 tahun ke atas. 

 

Bacaan hari ini   :  

Markus 3:35, Kejadian 1 dan 2, Amsal 22:29, Amsal 31:10-31, I Korintus 9:24-27, I Korintus 
14:40, II Timotius 2:1-13 
 
Tujuan     : 

Anak-anak menjadi laki-laki yang membiasakan diri dalam disiplin pribadi. 
Anak-anak perempuan menjadi perempuan yang cakap. 
 

My Story    : 

 

Apa pendapatmu tentang seorang olahragawan?  

Bagaimanakah cara merawat kecantikan luar? 

 

Bridge  to Story   : 

 

 Dalam seluruh ciptaan Tuhan, kita diciptakan sebagai manusia, ada yang laki-laki, dan ada juga 

yang perempuan. Ada 3 profesi yang dibahas di II Timotius 2:1-13, salah satunya adalah 

olahragawan.  Tuhan ingin laki-laki dapat memetik prinsip profesi olahragawan sekalipun tidak 

semua laki-laki harus jadi olahragawan  

 Tuhan ingin perempuan belajar menjadi perempuan yang cakap. Ada 12 prinsip bagaimana 

menjadi seorang perempuan yang cakap dalam Amsal 31, hari ini kita akan membahas pada seri 

2, dalam 4 prinsipnya. 

 

 

 

 

 

 

 



                              Jenius Cara Alkitab : “Restore Our Family” 

__________________________________________________________________________  

24                                                                                                         www.jeniuscaraalkitab.com  
 

 

Bible Story/ Narasi     

Disertai dengan      

Aktivitas seru      

Membuat Pigura Profesi/ Membuat bunga : 

 

 Untuk anak laki-laki 

 Kita akan baca II Timotius 2:1-13, I Korintus 9:24-27 

 Ada tiga profesi yang dibahas di ayat-ayat tesebut 

 Prajurit 

 Olahragawan 

 Petani 

 Bukan berarti hanya 3 profesi itu saja yang diperbolehkan Tuhan untuk kita kerjakan 

kelak ketika kita sudah dewasa 

 Tetapi dari 3 profesi itu ada hal-hal berharga yang bisa dipakai di semua jenis pekerjaan 

halal. 

 Hari ini kita akan pelajari tentang olahragawan 

 Apa yang istimewa dari seorang olahragawan? 

 Berjuang menjadi sang juara/ memperoleh mahkota/ piala/ medali 

 Dengan cara mengikuti semua peraturan olahraga 

 Menguasai diri dalam segala hal 

 Melatih tubuh dan menguasai seluruhnya 

 Vocus pada tujuan, sehingga memiliki strategi 

 Inilah yang disebut disiplin. 

 Seorang olahragawan harus disiplin makanannya, diatur semua kadar protein dlsb, 

minumannya, vitaminnya,  jam latihan, jam tidur, jam bertanding, menjaga stamina 

kesehatannya, dlsb. 

 Menjaga disiplin adalah terus menerus, tidak boleh lengah, tidak boleh kendor, tidak 

boleh angin-anginan, contohnya; hari ini berlatih, besok tidak, hari ini makan sehat, 

besok makan seenaknya, dst. Jadi harus kontinyu/ terus-menerus. Harus stabil/ tidak 

kendor, harus konsisten/ dengan rutin.  

 Apa pun profesi kita kelak, sebagai seorang laki-laki, Tuhan ingin kita melatih jiwa 

olahragawan ini, walaupun kita tidak harus jadi olahragawan.  

 Amsal 22:29 Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di 

hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. 

 Ayat itu berarti bahwa orang yang disiplin berlatih/ disiplin bekerja/ disiplin mengatur 

waktu/ dan disiplin dalam segala hal, akan menjadi orang yang cakap/ orang yang 

memiliki kemampuan/ kompetensi lebih dari orang lain. Orang-orang yang seperti 

inilah yang akan berdiri di hadapan raja-raja/ menjadi orang yang terdepan/ menjadi 

orang yang luar biasa/ berada di kelas yang berbeda. Bukan untuk kesombongan, 

melainkan menjadi more than everage/ di atas rata-rata orang kebanyakan, agar bisa  
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 memuliakan nama Tuhan, dan memberi pengaruh kepada lebih banyak orang lagi, yaitu 

pengaruh yang baik, artinya; bisa jadi terang bagi banyak orang. 

 Bagaimana caranya agar kita bisa memiliki kedisiplinan?  Caranya adalah dengan cara 

terus berlatih disiplin.  

 Kita bisa latih dari sekarang, disiplin berlatih, disiplin belajar, disiplin waktu, disiplin 

dalam semua hal.  

 
Membuat Pigura   : 
 

 Jiplaklah taplak timbul ini, caranya taruhlah kertas di atas taplak ini, lalu goreskanlah dengan 

cryon sesuka hatimu. Tempelkan kertas jiplakan yang sudah jadi pada kertas yang lebih tebal, 

boleh pakai sampul yang diambil dari buku bekas pelajaran tahun ajaran yang lalu. Lihat pada 

photo-photo materi ke-58 

 Bentuklah menjadi pigura untuk membingkai gambar profesi olahragawan.  

 Bingkailah gambar profesi olahragawan dan tempelkan di kamarmu/ di rumahmu.  
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Retelling Story   : 

 

Pakai gambar olahragawan yang telah dipigura untuk mengajak anak-anak menceritakan 

kembali kalimat cerita berikut ini: 

 

Aku adalah anak laki-laki yang mau hidup takut akan Tuhan. 

Aku mau belajar dari profesi seorang olahragawan. 

Seorang olahragawan berjuang untuk mendapat piala. 

Aku mau belajar disiplin dan vocus pada tujuan. 

Itulah yang disebut dengan disiplin.   

Aku mau hidup dengan disiplin agar bisa menjadi orang yang cakap, 

dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan.  

 

Our Story    : 

 

 Pertanyaan kepala: Apa yang menjadi keistimewaan seorang olahragawan?  

 Pertanyaan hati : Hal-hal apa yang baik dari ayah yang dapat aku contoh?   

 Pertanyaan tangan : Kelak kamu ingin menjadi ayah yang seperti apa ? Untuk itu hal-hal 

apa yang akan kamu latih dari sekarang?  

Doa Malam untuk Anak Laki-Laki :  
 
Ajari aku untuk disiplin dalam hidup kami, sehingga aku bisa menjadi orang yang tertib dan 
teratur, di dalam nama Yesus, Amin.  
 
 
Bible Story/ Narasi   : 
 

 Untuk anak perempuan 

 Kita akan baca Amsal 31: 13,16,18,19,24,14,15,21,27,17,25,22 

 Kelak kita akan menjadi perempuan dewasa, bisa saja kita akan menjadi seorang isteri 

atau ibu 

 Seperti apakah menjadi perempuan dewasa kelak? Yaitu menjadi perempuan yang 

cakap. Seperti apa menjadi perempuan cakap itu? 

 Ada 12 prinsip menjadi perempuan cakap yang akan kita pelajari dalam 3 hari ini, jadi 

hari ini kita akan pelajari 4 di antaranya.   

 RAJIN 

o Amsal 31: 13,16,18 ,19,24 ( bisnis rumah tangga ; bulu domba dan rami, 

berkebun, garment) 

o Bisnisnya membuahkan hasil (Amsal  31:31) 
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o Seorang perempuan tidak dilarang untuk mempunyai bisnis/ tidak 

dilarang untuk memiliki usaha rumah tangga. Justru Alkitab 

menganjurkan kita kelak untuk memiliki sebuah usaha/ pekerjaan 

sampingan. Namun uniknya di dalam Amsal 31 ini adalah semua 

pekerjaan yang pada zaman dapat dilakukan dari rumah. Artinya pada 

zaman sekarang pun Tuhan ingin perempuan dapat menjaga 

keseimbangan antara pekerjaannya dengan bagaimana dia dapat 

mengatur rumah tangganya dengan baik. Apabila dapat melakukan 

pekerjaan yang dapat dikerjakan di rumah, akan lebih baik.  

o Kita bisa berlatih dari sekarang, misalnya membuat kue, menjahit baju, 

membuat pita rambut, dll, dan kecil-kecilan membuat bisnis sendiri.  

 MENGATUR RUMAH TANGGA 

o Amsal 31:14,15,  ( mengatur makanan) 

o Amsal 31:21 ( mengatur perhatian untuk seisi keluarganya) 

o Amsal 31:27 ( perbuatan rumah tangga- tidak malas)  

o Kita bisa berlatih dari sekarang, misalnya membantu bunda memasak, 

membantu bunda merapikan rumah, menyiram tanaman, mengisi bak 

mandi, membersihkan kamar mandi, mencuci piring, membereskan 

meja makan, dll 

 KUAT 

o Amsal 31:17 Menjadi perempuan yang kuat, bertenaga, tidak gampang 

sakit, tidak gampang capek, tidak gampang menyerah dengan pekerjaan 

rumah tangga. 

o Amsal 31:25 Menjadi perempuan yang tidak kuatir akan masa depan, 

jadi perempuan yang tidak mudah kuatir, selalu berharap pada Tuhan 

dalam doa-doanya.  

o Kita bisa melatih dari sekarang, misalnya; menahan diri untuk jangan 

mudah mengeluh, jangan mudah menggerutu, mengomel, dan 

bersungut-sungut, berlatihlah membantu bunda pekerjaan rumah 

tangga, dengan bersukacita, dengan gembira, dengan bernyanyi. 

 MERAWAT DIRI DENGAN BAIK 

o Amsal 31:22 Menjadi seorang perempuan yang juga memperhatikan 

penampilan/ tidak asal-asalan dalam berpakaian, menjaga rambut tetap 

rapi, rajin mandi, rajin cuci rambut, rajin merawat kulit, dll Tidak 

sebaliknya, terlihat kumal, bau karena tidak mandi, dll 

 
Membuat Bunga   : 
 

 Ikuti cara-cara membuat bunga seperti yang dicontohkan pada Video ini. Buatlah bunga ke -2.  

https://www.youtube.com/watch?v=GWNGjo08Iuc 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GWNGjo08Iuc
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Retelling Story   : 

 

Pakai dua kuntum bunga yang telah dibuat kemarin dan tadi untuk mengajak anak-anak 

menceritakan kembali kalimat cerita berikut ini: 

 

Aku adalah anak perempuan yang mau hidup takut akan Tuhan. 

Aku berlatih rajin dari sekarang, juga mau terus berlatih melakukan pekerjaan rumah tangga 

dengan sukacita, menjadi perempuan yang kuat dan dapat merawat diriku dengan baik. 

 

Our Story    : 

 

 Pertanyaan kepala: Bagaimana cara merawat diri dengan baik?  

 Pertanyaan hati : Hal-hal apa yang baik dari bunda yang dapat aku contoh?   

 Pertanyaan tangan : Kelak kamu ingin menjadi ibu yang seperti apa ? Untuk itu hal-hal 

apa yang akan kamu latih dari sekarang?  

Doa Malam untuk Anak Perempuan  : 

 
Tuhan, ajari aku untuk menjadi anak perempuan yang rajin, kuat, dan merawat diri dengan 
baik, di dalam nama Yesus, Amin.   
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Kartu Karakter 41   : 
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HARI KE-60 

SEORANG PETANI  

PEREMPUAN YANG CAKAP ( 3) 
Metode Kreatif; Aktivitas membuat pigura gambar profesi, 

membuat bunga.  

Disarankan untuk anak 7 tahun ke atas. 

 

 

Bacaan hari ini   :  

Markus 3:35, Kejadian 1 dan 2, Amsal 20:4, Amsal 31:10-31, Roma 8:28, II Timotius 2:1-13 
 
Tujuan     : 

Anak-anak menjadi laki-laki yang membiasakan diri dalam bekerja keras karena 
mengharapkan hasil yang setimpal/ sepadan/ sebanding. 
Anak-anak perempuan menjadi perempuan yang cakap. 
 

My Story    : 

 

Apakah pendapatmu tentang seorang petani? 

Apa yang membuat seorang perempuan dewasa tampak begitu menjengkelkan bagimu 

sehingga tidak kamu sukai? 

 

Bridge  to Story   : 

 

 Dalam seluruh ciptaan Tuhan, kita diciptakan sebagai manusia, ada yang laki-laki, dan ada juga 

yang perempuan. Ada 3 profesi yang dibahas di II Timotius 2:1-13, salah satunya adalah petani.    

 Tuhan ingin laki-laki dapat memetik prinsip profesi petani sekalipun tidak semua laki-laki harus 

jadi petani 

 Tuhan ingin perempuan belajar menjadi perempuan yang cakap. Ada 12 prinsip bagaimana 

menjadi seorang perempuan yang cakap dalam Amsal 31, hari ini kita akan membahas pada seri 

3, dalam 4 prinsipnya. 
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Bible Story/ Narasi     

Disertai dengan      

Aktivitas seru      

Membuat Pigura Profesi/ Membuat bunga : 

 Untuk anak laki-laki 

 Kita akan baca II Timotius 2:1-13 

 Ada tiga profesi yang dibahas di ayat-ayat tesebut 

 Prajurit 

 Olahragawan 

 Petani 

 Bukan berarti hanya 3 profesi itu saja yang diperbolehkan Tuhan untuk kita kerjakan 

kelak ketika kita sudah dewasa. Tetapi dari 3 profesi itu ada hal-hal berharga yang bisa 

dipakai di semua jenis pekerjaan halal. Hari ini kita akan pelajari tentang petani 

 Apa yang istimewa dari seorang petani?  

 Petani akan bekerja keras karena dia harus menghasilkan panenan 

 Petani akan bergantung pada cuaca/ alam yang diatur oleh Tuhan. Petani yang 

berhasil akan bergantung penuh pada Tuhan yang mengatur cuaca/ alam 

 Petani memiliki harapan yang besar akan panenan yang bagus. Harapan yang 

besar itu seimbang dengan segala daya upaya untuk menghasilkan panenan 

itu, misalnya memberi pupuk, menyiram, mencangkul, dll. Semakin ingin hasil 

yang bagus, panenan yang berhasil, semakin dia akan bekerja keras. Semakin 

malas, maka sudah dapat dipastikan semakin parah hasil panennya, tidak lebat, 

tidak manis, tidak berbuah atau mungkin hasil panennya sedikit atau bisa juga 

gagal. Jadi seorang petani akan menghargai proses, karena dia akan tahu bahwa 

proses itu sangat berpengaruh pada hasil. Petani tidak pernah mempercayai 

proses yang instan/ proses cepat/ proses kilat. 

 Inilah yang disebut bekerja keras dan menghargai proses.  

 Apa pun profesi kita kelak, sebagai seorang laki-laki, Tuhan ingin kita melatih jiwa 

petani ini, walaupun kita tidak harus jadi petani.  

 Amsal 20:4 menuliskan seperti ini; Pada musim dingin si pemalas tidak membajak; 

jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa –apa.  

 Roma 8:28 juga menunjukkan Bahwa Allah itu bekerja sampai sekarang, Allah kita bukan 

malas.  

 Bagaimana caranya agar kita bisa jadi anak laki-laki yang suka bekerja keras?  Caranya 

adalah dengan cara jangan mudah lelah dalam bekerja, jangan menunggu di suruh/ 

tetapi harus memiliki inisiatif/ memprakarsai segala yang baik, jangan mudah menyerah 

dalam mengerjakan tugas, jangan mencari cara-cara termudah untuk menghindari tugas, 

seperti misalnya dengan mencontek, dll.   

 Kita bisa latih dari sekarang, tidak menghindari tantangan, mau rajin mengerjakan 

tugas, mau melakukan hal-hal yang ditugaskan dengan tuntas, dengan maksimal.  
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Membuat Pigura   : 
 

 Lihat cara membuat pigura dan photo-photo materi ke-58. Bentuklah menjadi pigura untuk 

membingkai gambar profesi petani.  Bingkailah gambar profesi petani dan tempelkan di 

kamarmu/ di rumahmu.  
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Retelling Story   : 

 

Pakai gambar petani yang telah dipigura untuk mengajak anak-anak menceritakan kembali 

kalimat cerita berikut ini: 

 

Aku adalah anak laki-laki yang mau hidup takut akan Tuhan. 

Aku mau belajar dari profesi seorang petani. 

Seorang petani bekerja keras untuk mengharapkan panenan yang terbaik. 

Aku mau menghargai setiap proses yang harus aku alami. 

 

Our Story    : 

 

 Pertanyaan kepala: Apa yang keren dari seorang petani?  

 Pertanyaan hati : Proses apa yang paling tidak enak tapi mau tidak mau harus dijalani?   

 Pertanyaan tangan : Sesuatu yang muluk-muluk adalah pengharapan yang terlalu besar 

yang tidak sebanding dengan kemauan untuk menjalani prosesnya. Mana yang kamu pilih, 

mengecilkan impian atau harapanmu, atau membiarkan impian dan harapan itu tetap 

besar tetapi berketetapan hati untuk mau menjalani prosesnya?   

 
Doa Malam untuk Anak Laki-Laki :  
 
Tuhan, aku untuk belajar bekerja keras sejak aku masih kecil, di dalam nama Yesus, amin. 
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Kartu Karakter 42 untuk anak laki-laki :  

 

 

 

Bible Story/ Narasi   : 
 

 Untuk anak perempuan 

 Kita akan baca Amsal 31: 23, 26, 28, 31 

 Kelak kita akan menjadi perempuan dewasa, bisa saja kita akan menjadi seorang isteri 

atau ibu. Seperti apakah menjadi perempuan dewasa kelak? Yaitu menjadi perempuan 

yang cakap. Seperti apa menjadi perempuan cakap itu? 

 Ada 12 prinsip menjadi perempuan cakap yang akan kita pelajari dalam 3 hari ini, jadi 

hari ini kita akan pelajari 4 yang terakhir 

 MENDUKUNG KESUKSESAN SUAMI 

o Amsal 31:23, karena kita belum bersuami, kita belajar mendukung 

kesuksesan orang lain, misalnya kakak atau adik kita. Tolong mereka 

agar mereka sukses/ berhasil. Jangan suka merendahkan orang hanya 

karena supaya kita terlihat hebat. Tetapi kita perlu belajar memuji orang 

lain, karena kata-kata pujian kita itu adalah kata-kata yang membangun. 

Jangan suka iri akan keberhasilan orang lain/ atau berkat orang lain. 

Jangan suka gosip untuk menjelek-jelekkan orang lain.  
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 LIDAH YANG BERHIKMAT DAN MENGAJAR 

o Amsal 31:26, latihan dari sekarang, memakai lidah kita untuk 

mengatakan hal-hal yang baik, seperti memuji orang lain, memberi 

semangat orang lain, memberi dorongan, memberi kekuatan bagi orang 

yang sedang patah semangat, dll 

 DIHARGAI OLEH KELUARGANYA 

o Amsal 31:28. Untuk menjadi pribadi yang dihargai orang lain, terlebih 

dulu kita memulai dengan menghargai orang lain. Belajar berkata 

terima kasih atas kebaikan dan pertolongan orang lain. Belajar meminta 

maaf saat kita berbuat salah. Belajar meminta tolong saat kita 

membutuhkan pertolongan, bukan main suruh. Jika kita ingin orang lain 

menghargai kita, terlebih dulu kita memulai menghargai orang lain  

 DIKENAL BAIK OLEH MASYARAKAT 

o Amsal 31:31. Jadilah anak perempuan yang ramah kepada tetangga, 

ramah kepada semua orang, suka membantu, rajin tersenyum dan 

menyapa, berbuat baik kepada semua orang, jadi perempuan yang 

menjadi garam dan terang bagi banyak orang, jangan jadi perempuan 

yang menyebalkan.  

Membuat Bunga   : 
 

 Ikuti cara-cara membuat bunga seperti yang dicontohkan pada Video ini. Buatlah bunga ke -3.  

https://www.youtube.com/watch?v=GWNGjo08Iuc 
 

Retelling Story   : 

 

Pakai tiga kuntum bunga yang telah dibuat kemarin lusa, kemarin dan tadi untuk mengajak 

anak-anak menceritakan kembali kalimat cerita berikut ini: 

 

Aku adalah anak perempuan yang mau hidup takut akan Tuhan. 

Aku berlatih menjadi anak yang mendukung orang lain di sekitarku,  

berkata-kata dengan baik, menjadi anak yang belajar menghargai orang lain,  

dan menjadi anak yang rajin berbuat baik. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GWNGjo08Iuc
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Our Story    : 

 

 Pertanyaan kepala: Apa yang harus kita lakukan agar kita menjadi seseorang yang 

dihargai orang lain, bagaimana cara memulainya?  

 Pertanyaan hati : Pernahkah kamu menjadi ketus/ galak/ bersikap tidak ramah kepada 

seseorang, lalu kamu menolak berbuat baik padanya ? Mengapa?    

 Pertanyaan tangan : Berlatihlah sekarang memuji 5 orang di sekitarmu, dengan tulus.   

 

Doa Malam untuk Anak Perempuan  : 

 
Tuhan, ajari aku bisa menjadi seorang perempuan yang bisa jadi berkat di mana pun, di 
dalam nama Yesus, amin.  
 
Kartu Karakter 10 untuk anak perempuan :  
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HARI KE-61 

KEMENAKAN RASUL PAULUS 

GADIS BUDAK DI RUMAH NAAMAN 
Metode Kreatif : Game Tebak Gerakan  

Disarankan untuk  anak 5 tahun ke atas 

 

Bacaan hari ini   :  

Markus 3:35, Kejadian 1 dan 2, II Raj 5: 1-27, Kis 23: 12-22 
 
Tujuan     : 

Anak laki-laki menjadi anak yang mempunyai jiwa berani. 
Anak perempuan menjadi anak yang penuh belas kasihan. 

 
 
My Story    : 

 

Menurutmu, menjadi laki-laki pemberani itu bagaimana caranya? 

Menurutmu, menjadi perempuan yang berhati lembut itu bagaimana caranya?  

 

Bridge to Story   : 

 

 Dalam seluruh ciptaan Tuhan, kita diciptakan sebagai manusia, ada yang laki-laki, dan ada juga 

yang perempuan. Ada kisah anak laki-laki dalam Alkitab yang namanya tidak dicatat, tetapi anak 

laki-laki akan mencontoh hal baik yang dia contohkan, yaitu seorang kemenakan rasul Paulus. 

 Ada kisah anak perempuan dalam Alkitab yang namanya tidak dicatat juga, tetapi anak 

perempuan  akan mencontoh hal baik yang dia contohkan, yaitu seorang gadis yang menjadi 

budak pelayan di rumah Naaman.  

 
Bible Story/ Narasi untuk Anak Laki-Laki : 

Disertai dengan Game Tebak Gerakan Seru : 

 

 Untuk bagian ini, Ayah-Bunda atau guru dapat memakai power point yang tersedia pada materi 

ini. 

 Yuk kita baca di Alkitab, untuk mencari apakah Alkitab ada menceritakan kisah seorang anak laki-

laki yang pemberani? 
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 Kisah Para Rasul 23: 12-22.  

 Kemenakan Paulus, adalah seorang anak muda biasa, yang tidak dicatat namanya di dalam 

Alkitab, bahkan nama ibunya yang adalah saudara rasul Paulus juga tidak dicatat namanya dalam 

Alkitab.   

 Ternyata kemenakan Rasul Paulus ini adalah seorang anak laki laki yang:..... 

 Ambil kertas HVS-mu dan alat tulis, kini tebak gerakan ayah/ bunda dan tuliskan jawabanmu. 

Jawaban cukup pada kata kunci, tidak perlu harus sama persis dengan kunci jawaban. Setiap 

selesai tebak menebak gerakan, Ayah bunda/ guru menjelaskan karakter dari kemenakan rasul 

Paulus itu seperti apa, anak laki-laki yang bagaimana.  

 Seorang kemenakan yang mengasihi pamannya.  

 ( gerakan love) 

 Seorang kemenakan yang melindungi pamannya.  

 ( gerakan seperti memeluk seseorang untuk melindungi dari bahaya 

sekitar)  

 Seorang kemenakan yang berani bertindak.  

 ( gerakan mengepalkan tangan/ dan sambil memukulkan kepalan 

tangan pada tangan lain, dengan wajah berani) 

 Seorang kemenakan yang teliti dan taat akan petunjuk dari orang dewasa akan apa yang 

harus dia lakukan kepada orang –orang dewasa di sekitarnya.  

 ( gerakan mendengar dengan penuh perhatian dan konsentrasi tinggi) 

 Seorang kemenakan yang tahu bagaimana menjaga rahasia, dan menata ucapan 

dengan cermat.  

 ( gerakan mendekatkan telunjuk kanan ke bibir, dengan mendesiskan 

Tsssuuuuuuuuuuuutttt!!) 

 Seorang kemenakan yang kata-katanya didengarkan orang dewasa di sekitarnya.  

 ( gerakan mengangguk anggukkan kepala dan mengacungkan jempol ke 

arah depan) 

 Kemenakan Paulus: Karena dia berperan dipakai Tuhan menyelamatkan nyawa Paulus, dengan 

penuh keberanian,  inilah hal-hal besar yang terjadi setelah peristiwa penyelamatan nyawa itu: 

 Paulus dapat bersaksi kepada Feliks, wali negeri 

 Paulus dapat bersaksi kepada Perkius Festus, wali negeri. 

 Paulus dapat bersaksi kepada Raja Agripa dengan Bernike , kepala-kepala pasukan dan 

orang-orang terkemuka di kota itu , kota Kaisarea ( Kis 25:23) 

 Paulus dapat bersaksi kepada 276 jiwa di kapal yang membawa Paulus ke Roma. Kis. 

26:10, 27: 21-26. Mereka mendengar tentang nubuatan Paulus, dan kesaksian Paulus 

tentang pelayanan malaikat Tuhan atas mereka, dan itu semua tergenapi.  

 Paulus dapat bersaksi kepada Penduduk pulau Malta dan para penumpang kapal yang 

selamat sampai di Malta , melihat Paulus dipagut ular dan tidak mati Kis 28: 3-6 

 Paulus dapat bersaksi kepada Gubenur Publius di Pulau Malta, mengalami pelayanan 

kesembuhan, karena ayahnya yang sakit disembuhkan Kis 28:8 
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 Paulus dapat bersaksi kepada Orang-orang sakit di Pulau Malta mengalami pelayanan 

kesembuhan. Kis 28: 9 

 Dua tahun lamanya Paulus tinggal di Roma di rumah sewaan, dan ia melayani semua 

orang yang datang kepadanya. Di Roma Paulus memberitakan Kerajaan Allah dan 

mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. 

 Dan surat-surat ini ditulis Paulus setelah peristiwa –peristiwa itu: 

 Efesus, Filipi, Kolose, I Timotius, II Timotius, Titus, Filemon, dan kemungkinan 

Ibrani juga ditulis oleh Paulus 

 Waauuu ..jadi anak laki-laki yang pemberani artinya; berani berbuat yang benar. Bukan 

maksudnya berani berkelahi, berani melawan orang tua, berani berbuat kasar.  

Retelling Story    : 

 

 Gunakan gerakan-gerakan berikut ini untuk mengajak anak-anak menceritakan kembali 

kalimat cerita berikut ini:  

Ada hal-hal baik yang kita pelajari dari kemenakan Rasul Paulus, yaitu; 

Mengasihi 

( gerakan love) 

Melindungi 
( gerakan seperti memeluk seseorang untuk melindungi dari bahaya sekitar) 

Berani bertindak 
( gerakan mengepalkan tangan/ dan sambil memukulkan kepalan tangan pada tangan lain, 

dengan wajah berani) 
Teliti dan taat 

( gerakan mendengar dengan penuh perhatian dan konsentrasi tinggi) 
Menjaga Rahasia 

( gerakan mendekatkan telunjuk kanan ke bibir, dengan mendesiskan Tsssuttt!!) 
Kata-katanya didengarkan orang-orang disekitarnya 

( gerakan mengangguk anggukkan kepala dan mengacungkan jempol ke arah depan) 
 

 

Our Story    : 

 

 Pertanyaan kepala: Siapa nama kemenakan rasul Paulus tersebut? ( kunci jawaban guru; 

Alkitab tidak mencatat nama anak itu, jadi kita tidak tahu) 

 Pertanyaan hati: Apa bedanya berani berbuat benar dan berani berbuat kasar?  

 Pertanyaan tangan: Menurutmu apa yang harus kamu lakukan agar kata-katamu dapat 

didengarkan oleh orang-orang di sekitarmu?  
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Doa malam    : 

Tuhan, jadikan aku anak laki-laki yang pemberani. Berani berbuat yang benar. Jadi seorang 
laki-laki yang melindungi, yang bertindak benar, di dalam nama Yesus, amin. 
 
 
Kartu Karakter 43   : 

 

 

 
Bible Story/ Narasi untuk Anak Perempuan : 

Disertai dengan Game Tebak Gerakan Seru : 

 
 Ayah bunda/ guru dapat menggunakan power point yang telah disediakan pada materi ini untuk 

bagian ini 

 Yuk kita baca di Alkitab, untuk mencari apakah Alkitab ada menceritakan kisah seorang anak 

perempuan  yang pemberani? 

 II Raja-raja 5:1-19.  

 Gadis pelayan Naaman, adalah seorang anak kecil. Seorang budak biasa. Seorang tawanan 

perang yang ada di negeri asing. Menjadi anak kecil asing di negeri orang 

 Ternyata gadis budak pelayan di rumah Naaman  ini adalah seorang anak perempuan yang:..... 
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 Ambil kertas HVS-mu dan alat tulis, kini tebak gerakan ayah/ bunda dan tuliskan jawabanmu. 

Jawaban cukup pada kata kunci, tidak perlu harus sama persis dengan kunci jawaban. Setiap 

selesai tebak menebak gerakan, Ayah bunda/ guru akan menjelaskan karakter dari seorang gadis 

budak di rumah Naaman itu seperti apa, anak perempuan yang bagaimana.  

 Iman seorang anak kecil, bahwa SEKIRANYA TUANKU MENGHADAP NABI YANG DI 

SAMARIA ITU, MAKA TENTULAH NABI ITU AKAN MENYEMBUHKAN DIA DARI 

PENYAKITNYA. Padahal tahu sendiri, KUSTA tidak ada obatnya.  

 ( gerakan mengepalkan tangan kanan dan menepuknya di dada atau di 

bahu kiri) 

 Seorang anak yang semestinya meratapi nasipnya, karena jauh dari keluarga, dan dari 

kecil sudah dijadikan budak. Meratapi nasipnya, karena mempertanyakan mengapa 

Allah Israel yang hidup menempatkannya di rumah keluarga Naaman, memang keluarga 

terhormat, tetapi sayangnya tuannya itu penyakitan. Penyakit menular lagi. Namun itu 

tidak terjadi, dia tidak meratapi diri, tetapi justru memiliki empaty terhadap tuannya.  

 Gadis ini memberikan Informasi kepada Nyonya Naaman,  yang keluar dari seorang 

anak yang memiliki empaty yang besar terhadap kesusahan orang lain. 

 ( gerakan kata TIDAK / dengan melambaikan tangan) 

 ( gerakan menangis dengan mengepalkan dua tangan dan 

menggosokkan ke arah mata) 

 Keduanya artinya TIDAK MENANGIS 

 ( gerakan empaty, dengan cara menaruh dua telapak tangan terbuka di 

dekat dagu)  

 Hati seorang anak kecil yang tidak kepahitan karena dia dijadikan budak, tetapi justru 

dia punya kasih kepada tuannya, ingin melihat tuannya sembuh.  Gadis ini 

memberikan Informasi kepada Nyonya Naaman , sebuah informasi yang keluar dari 

seorang anak yang memiliki kasih yang murni. 

 ( gerakan love) 

 Tidak memposisikan Tuannnya sebagai musuh/ bangsa kafir/ percuma saja berbicara 

perkara rohani pada orang kafir, TIDAK SAMA SEKALI, tetapi memposisikan dirinya 

sebagai keluarga bagi mereka. Oleh karena itu perkataannya didengarkan. 

 ( gerakan kata TIDAK / dengan melambaikan tangan) 

 ( gerakan mengepalkan dua tangan untuk meninju) 

 Keduanya artinya TIDAK MEMUSUHI ) 

 Gadis Pelayan Naaman: Setelah dia memberi informasi, hal-hal besar seperti inilah yang 

terjadi sesudah itu. 

 Naaman betul betul ke Israel dan singkat cerita dia benar-benar disembuhkan dari 

kustanya. Tubuhnya kembali pulih dan ia memiliki tubuh seorang anak, dan ia menjadi 

tahir. ( II Raj 5: 14) 

 Ternyata itu semua hanyalah sebuah PERISTIWA yang membawa kepada sebuah 

PENGAKUAN IMAN NAAMAN “ Sekarang aku tahu, bahwa di seluruh bumi tidak ada 

ALLAH kecuali di Israel. II Raj 5:15 
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 Bayangkanlah ketika kesembuhan ini tersiar ke seluruh negeri Aram, karena Naaman 

adalah panglima raja Aram, seorang yang terpandang di hadapan raja Aram, dan sangat 

disayangi. ( II Raj 5:1) 

 Bayangkanlah ketika kesembuhan ini juga tersiar di seluruh Israel, karena Naaman 

masuk melalui surat jalan yang ditujukan kepada Raja Israel ( II Raj 5:6-8), yaitu raja 

Yoram bin Ahab. 

 Tidak sampai di situ saja, ternyata Benhadad, raja Aram, atasan daripada Naaman, 

musuh bebuyutan orang Israel, pada akhir hayatnya, sebelum dia meninggal/ mati,  

justru meminta petunjuk Allah Israel, melalui nabi ELISA. II Raja 8:7-10. 

 Waauuu ..jadi anak perempuan yang berbelas kasihan artinya; mengasihi orang-orang di 

sekitarnya, punya hati yang berbelas kasihan. 

Retelling Story    : 

 

 Gunakan gerakan-gerakan berikut ini untuk mengajak anak-anak menceritakan kembali 

kalimat cerita berikut ini:  

Ada hal-hal baik yang kita pelajari dari seorang gadis budak di rumah Naaman, yaitu; 

beriman 

( gerakan mengepalkan tangan kanan dan menepuknya di dada atau di bahu kiri) 
tidak menangis 

( gerakan kata TIDAK / dengan melambaikan tangan) 
( gerakan menangis dengan mengepalkan dua tangan dan menggosokkan ke arah mata) 

Keduanya artinya TIDAK MENANGIS 
empaty 

( gerakan empaty, dengan cara menaruh dua telapak tangan terbuka di dekat dagu) 
mengasihi 

( gerakan love) 
tidak memusuhi 

( gerakan kata TIDAK / dengan melambaikan tangan) 
 ( gerakan mengepalkan dua tangan untuk meninju) 

Keduanya artinya TIDAK MEMUSUHI ) 
 

Our Story    : 

 

 Pertanyaan kepala: Siapa nama gadis perempuan di rumah Naaman tersebut? ( kunci 

jawaban guru; Alkitab tidak mencatat nama anak itu, jadi kita tidak tahu) 

 Pertanyaan hati: Bagaimanakah mungkin gadis pelayan di rumah Namaan ini bisa 

mengasihi orang-orang yang bukan keluarganya, mereka kan orang asing?   

 Pertanyaan tangan: Menurutmu apa yang harus kamu lakukan agar kata-katamu dapat 

didengarkan oleh orang-orang di sekitarmu?  
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Doa Malam    : 
 
Tuhan, jadikan aku anak perempuan yang berbelas kasihan kepada orang-orang di sekitarku, 
berhenti hanya memikirkan diri sendiri, jadi orang yang menunjukkan kasihMu kepada 
semua orang, di dalam nama Yesus, aku berdoa, amin.  
 
Kartu Karakter 44   : 
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HARI KE-62 

PEMBAWA BEKAL 

ANAK PEREMPUAN HERODIAS 
Metode Kreatif ; Pantomim, Game Kacamata 

Disarankan dilakukan anak-anak 7 tahun ke atas 

 

Bacaan hari ini   :  

Markus 3:35, Markus 6: 14-29, Yohanes 6: 1-15 
 
Tujuan     :  

Anak laki-laki menjadi seorang anak yang murah hati/ tidak pelit. 
Anak perempuan belajar punya ketetapan hati untuk jangan jadi orang jahat, melainkan jadi 
orang baik, yang senantiasa memiliki hati nurani yang murni. 
 

My Story    : 

 

Pernahkah kamu bertemu dengan orang yang murah hati/ suka memberi? Apa yang kamu 

dapatkan dan bagaimanakah rasanya mendapatkan sesuatu dari orang lain?  

Pernahkah kamu menemui tokoh yang sungguh-sungguh jahat dalam sebuah film? Siapakah 

tokoh itu? Seperti apakah jahatnya dia?  

 

Bridge to story   : 

 Dalam seluruh ciptaan Tuhan, kita diciptakan sebagai manusia, ada yang laki-laki, dan ada juga 

yang perempuan. Ada kisah anak laki-laki dalam Alkitab yang namanya tidak dicatat, tetapi anak 

laki-laki akan mencontoh hal baik yang dia contohkan, yaitu seorang anak yang memberikan 

bekalnya berupa 5 roti dan 2 ikan pada Yesus. 

 Ada kisah anak perempuan dalam Alkitab yang namanya tidak dicatat juga, tetapi anak 

perempuan  akan melihat seorang anak perempuan dari Herodias yang begitu 

keji/jahat/mengerikan/ jadi alat sebuah kejahatan.   
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Bible Story/Narasi untuk Anak Laki-Laki   

Disertai dengan      

Pantomim Seru     : 

 

 Ayah bunda/ guru dapat menggunakan power point yang ada pada materi ini untuk 

menceritakan bagian ini. 

 Yuk kita baca di Alkitab, untuk mencari apakah Alkitab ada menceritakan kisah seorang anak laki-

laki yang murah hati? 

 Yohanes 6:1-15 

 Setiap kali ayah bunda/guru membuat pantomim/ gerakan tanpa kata-kata, tentang suatu ayat, 

kalian harus tebak, gerakan pantomim itu diambil dari ayat mana. ( ayah bunda jangan terlalu 

terburu-buru untuk memaksa anak-anak menjawab dengan cepat, mereka membutuhkan waktu 

untuk mencari ayat yang tersesuai)  

 Kunci jawaban: 

 Ayat 5 ( gerakan pantomim sesuai isi ayat) 

 Ayat 7 ( gerakan pantomim sesuai isi ayat) 

 Ayat 9 ( gerakan pantomim sesuai isi ayat) 

 Ayat 11 ( gerakan pantomim sesuai isi ayat) 

 Ayat 14 ( gerakan pantomim sesuai isi ayat) 

 Yohanes 6: 1-14. Seorang anak laki-laki yang membawa bekal berupa lima roti dan dua ikan. 

Seorang anak laki-laki biasa. Tidak diketahui siapa orang tuanya. Dia bukan dari keluarga yang 

terkenal, bukan anak siapa-siapa. Hanya anak laki-laki dari keluarga biasa saja.  

 Seorang anak pembawa 5 roti dan 2 ikan ini , hanya sekedar memberikan bekalnya sebagai 

bekal seorang anak kecil, namun pemberian bekal ini bisa menjadi berbeda karena ; 

 Anak ini mengijinkan Yesus mengambil roti dan ikan itu dari genggamannya ( ayat 11) . 

Dia bermurah hati dengan memberikan bekalnya kepada YESUS. 

 Anak ini tidak mencari haknya, semisal menjual roti dan ikan itu, atau menuntut sebagai 

orang pertama yang mendapat roti dan ikan dari Yesus, atau sebagai orang yang harus 

membawa pulang sisa 12 bakul itu. Anak ini mau melepaskan, merelakan, menabur, 

memberikan apa yang ada padanya dengan tulus.  

 Setelah anak pembawa 5 roti dan 2 ikan ini menyerahkan bekalnya pada Yesus: 

 Ada pemecahan masalah, karena keterbatasan kas ; 200 dinar saja, sudah malam, 

tempat ini sunyi 

 Ada ucapan syukur dari Yesus kepada Bapa 

 Sebanyak yang mereka kehendaki 

 Mereka kenyang 

 Ada sisa 12 bakul 

 Terjadi mujizat 

 Peristiwa ini dipakai Yesus untuk mengajarkan kepada murid-murid-Nya untuk menaruh 

percaya pada Yesus. Matius 16:5-12. 

 Waaaaaaaaaaauuuuuu...ternyata sebuah kemurahan hati itu luar biasa. Tuhan ingin kita jangan 

jadi orang yang pelit/ tidak mau berbagi. 
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Retelling Story   : 

 

 Gunakan salah satu gambar pada power point untuk mengajak anak-anak menceritakan 

kembali kalimat cerita berikut ini: 

Ada seorang anak laki-laki yang bermurah hati. 
Dia memberikan bekalnya yaitu 5 roti dan 2 ikan kepada Yesus. 

Tuhan Yesus melakukan mujizat dengan 5 roti dan 2 ikan itu. 
Aku mau jadi anak laki-laki yang bermurah hati.  

 
Our Story    : 

 

 Pertanyaan kepala : Siapa nama anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan itu dan memberikannya 

kepada Yesus? ( kunci jawaban guru; Alkitab tidak mencatat nama anak itu, jadi kita tidak tahu)   

 Pertanyaan hati : Menurutmu, mengapa seseorang bisa menjadi pelit sekali? Lalu bagaimana 

caranya agar bisa berubah menjadi seseorang yang murah hati?   

 Pertanyaan tangan : Apa yang bisa kamu bagikan kepada temanmu/ saudaramu? Sebutkan 3 hal 

saja! ( Panduan sharing; membagikan sesuatu tidak harus berupa barang, bisa senyuman/ 

keramahan, bantuan, perhatian, nasihat, dll)  

 

Doa malam    : 

Tuhan, jadikan aku anak laki-laki yang bermurah hati, tidak pelit, beri aku hati yang rela 
untuk berbagi, di dalam nama Yesus, amin.  
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Kartu Karakter 29   : 

 

 

 
 
Bible Story/Narasi untuk Anak Laki-Laki   

Disertai dengan      

Game Kacamata     : 

 

 Ayah bunda/ guru dapat membuat bingkai kacamata dari kertas dengan design yang telah 

disediakan pada materi ini.  

 Yuk kita baca di Alkitab, untuk mencari apakah Alkitab ada menceritakan kisah seorang anak 

perempuan yang jahat? 

 Markus 6: 14-29 
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http://ayeletkeshet.com/wp-content/uploads/2017/06/fruit_glasses_ayelet_keshet.pdf 
 

http://ayeletkeshet.com/wp-content/uploads/2017/06/fruit_glasses_ayelet_keshet.pdf
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 Setiap kali ayah/ bunda memakai kacamata ini, dan menyorotkan suatu sorotan tatapan mata, 

tentang suatu ayat, kalian harus tebak, sorotan mata  itu diambil dari ayat mana. (bunda jangan 

terlalu terburu-buru untuk memaksa anak-anak menjawab dengan cepat, mereka membutuhkan 

waktu untuk mencari ayat yang tersesuai)  

 Kunci jawaban: 

 Ayat 19 ( sorot mata dendam sesuai isi ayat) 

 Ayat 20 (sorot mata senang mendengarkan sesuai isi ayat) 

 Ayat 21 ( sorot mata tiba kesempatan sesuai isi ayat) 

 Ayat 22 ( sorot mata menari sesuai isi ayat) 

 Ayat 25 ( sorot mata berikan kepadaku kepala Yohanes Pembabtis di sebuah 

talam,  sesuai isi ayat) 

 Jadi kalian sudah tahu kan ceritanya apa yang terjadi? Seorang anak perempuan yang pandai 

menari, tariannya membuat orang orang menjadi kagum, termasuk Raja Herodes dan tamu-

tamunya, yang sedang ada dalam sebuah pesta ulang tahun Herodes. Sayangnya talenta yang 

sedemikian luar biasa itu, dipakai untuk hal yang jahat. Herodes memberikan hadiah, terserah 

anak perempuan ini minta apa saja akan diberikan. Apa yang dilakukan anak ini? Dia datang 

kepada ibunya, Herodias,  yang menyuruhnya meminta kepala Yohanes Pembabtis/ artinya 

meminta Yohanes Pembabtis kepalanya dipenggal, lalu hanya kepalanya saja diberikan 

kepadanya sebagai hadiah. Apa yang terjadi? 

 Anak ini justru datang pada Herodes dan menambahkan kata-kata lagi pada permintaannya “ 

Kepala Yohanes Pembabtis di sebuah talam.” Waauuuuuuuuuuu imajinasinya/ cara berpikirnya 

begitu detai. Dia dapat membayangkan bagaimana cara menghadirkan kepala itu di ruangan itu 

menggunakan suatu talam/ baki/ tempat saji. Huih !! 

 Begitu mengerikan, masih kecil sudah jadi orang yang bengis/ kejam/ tidak punya belas kasihan/ 

tidak punya rasa iba/jijik/ ngeri. 

 Anak ini sudah tidak memiliki lagi hati nurani yang murni, karena hatinya sudah menjadi jahat. 

Anak ini pasti bukan anak biasa, tetapi anak yang sudah belajar untuk hidup dalam kejahatan, 

bagaimana dia bisa ikut membenci Yohanes Pembabtis yang telah menegur ayah tirinya saat 

mengambil ibunya sebagai isterinya.  

 
Retelling Story   : 

 Gunakan kacamata kertas untuk mengajak anak-anak menceritakan kembali kalimat 

cerita berikut ini:  

Ada seorang anak perempuan yang sangat jahat.  

Dia adalah anak dari seorang perempuan bernama Herodias. 

Pada saat ada pesta dan dia mendapat hadiah dari raja Herodes,  
Setelah bertanya pada ibunya, dia meminta hadiah yaitu;  

kepala Yohanes Pembabtis di sebuah talam! 
Anak kecil tetapi hatinya bengis, kejam dan sama sekali tidak memiliki belas kasihan ! 

Jangan sampai kita menjadi seperti anak itu ! 
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Our Story    : 

 

 Pertanyaan kepala : Siapa nama ibu dari anak yang jahat ini?    

 Pertanyaan hati : Kenapa anak ini bisa punya hati yang jahat seperti itu  ?  

 Pertanyaan tangan : Pernahkah kamu ditegur oleh Tuhan, ketika kamu berbuat dosa? Apa yang 

harus kamu lakukan kemudian setelah mendengar teguran Tuhan di dalam hati dan pikiranmu? 

 

Doa malam    : 

Tuhan, jadikan aku anak perempuan yang memiliki hati nurani yang murni, tidak jahat dan 
keji, tetapi selalu mengasihi, dan berbelas kasihan, di dalam nama Yesus, Amin.   
 
 
Kartu Karakter 45   : 
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HARI KE-63 

GENDER DI MATA TUHAN 
Metode Kreatif ; Fashion Show  

Disarankan untuk keikutsertaan seluruh anggota keluarga.  

 

Bacaan hari ini   : 

Markus 3:35, Kejadian 1 dan 2, Kejadian 5:1-2, Yoel 2:28, Matius 13:55, Matius 3: 31-35. 
 
Tujuan     :  

 

Anak-anak bersyukur jadi laki-laki atau jadi perempuan, karena semuanya berharga di mata Tuhan. 

 

My Story    : 

 

Apakah kamu bersyukur menjadi seorang laki-laki atau perempuan? Apa alasanmu?  

 

Bridge to Story   : 

Tuhan tidak pernah membedakan gender laki-laki atau perempuan, semua berharga di mata 
Tuhan, namun Tuhan ingin laki-laki dan perempuan, semuanya hidup takut akan Tuhan. 
 

Bible Story/ Narasi    

Disertai dengan Fashion Show :  

 

 Sudah berminggu-minggu lamanya kita belajar tentang penciptaan. 

 Di dalam penciptaan itu kita ada sebagai manusia. Ada yang diciptakan sebagai laki-laki, ada juga 

yang diciptakan sebagai perempuan. 

 Lebih berharga mana sih, jadi anak laki-laki atau jadi anak perempuan? 

 Ternyata sama saja. Di hadapan Tuhan baik laki-laki maupun perempuan semuanya sama 

berharga di mata Tuhan. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan laki-laki dan perempuan.  

 Kejadian 5:1-2 mengatakan demikian; Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuat-

Nyalah dia menurut rupa Allah; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka. Ia memberkati 

mereka dan memberikan nama “Manusia” kepada mereka, pada waktu mereka diciptakan.  

 Jadi yang diciptakan menurut rupa Allah tidak hanya laki-laki, tetapi juga perempuan. Jadi 

yang diberkati tidak hanya laki-laki, tetapi perempuan juga diberkati Tuhan.  

 Tuhan Yesus memiliki saudara-saudara kandung laki-laki dan perempuan, Matius 13: 55. 

Saudara-Nya laki-laki bernama: Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. SaudaraNya perempuan tidak 

ditulis namanya dalam Alkitab. 



                              Jenius Cara Alkitab : “Restore Our Family” 

__________________________________________________________________________  

54                                                                                                         www.jeniuscaraalkitab.com  
 

 

 Waktu ibu dan saudara-saudara Yesus datang untuk menemui Yesus yang sedang mengajar 

maka Yesus menjawab ( Markus 3:31-35) 

 “Siapa ibu-Ku dan siapa saudara-saudara-Ku?” Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di 

sekeliling-Nya itu dan berkata: “Ini ibu-Ku dan saudara-saudara-Ku! Barangsiapa melakukan 

kehendak Allah, dialah saudara-Ku laki-laki, dialah saudara-Ku perempuan, dialah ibuku-Ku.” 

 Pada hari Tuhan juga dijanjikan Tuhan di Yoel 2:28 bahwa Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke 

atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. 

 Dari ayat itu kita lihat bahwa Tuhan ingin mencurahkan Roh Tuhan baik kepada anak laki-laki 

maupun kepada anak perempuan. 

o Apakah kamu bahagia ? Ternyata Tuhan menyayangi kita semua, baik laki-laki dan perempuan! 

 
Fashion Show    : 
 
o Hayuks kita fashion Show/ dengan kostum khusus yang sudah dipersiapkan. Berjalanlah dengan 

bangga sebagai laki-laki atau sebagai perempuan, tunjukkan ucapan syukur dengan wajah yang 

bersinar atas penentuan Tuhan dalam hidup kita sebagai laki-laki atau sebagai perempuan.  

o Jangan ada yang kecewa. Lho aku kog dijadikan laki-laki, lho aku kog dijadikan perempuan? 

Karena Tuhan yang lebih tahu yang terbaik untuk kita, bahwa kita ini paling bagus diciptakan 

sebagai laki-laki, dan kita ini paling bagus diciptakan sebagai perempuan. Tidak ada setengah 

laki-laki atau setengah perempuan. Tuhan hanya menciptakan 2 jenis kelamin, tidak ada jenis 

kelamin yang ke 3. 

Retelling Story   : 

 

 Gunakan catwalk untuk ayah/ bunda/ guru yang saat ini akan fashion show dengan melibatkan 

anak-anak sebagai MC pada fashion show tersebut 

Ya inilah dia...............!! Seorang ...(laki-laki/ perempuan) yang diciptakan oleh Tuhan. 

Dengan begitu (laki-laki) gagahnya 

Dengan begitu ( perempuan) anggunnya 

Tuhan mengasihi baik laki-laki maupun perempuan, karena Dialah yang menciptakan 

mereka semua ! 

Betapa luar biasanya Allah kita !! 
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 Our Story    : 

 

 Pertanyaan kepala: Siapakah yang diciptakan Tuhan serupa dan segambar dengan Tuhan 

sendiri, apakah laki-laki ataukah perempuan, ataukah kedua-duanya ?  

 Pertanyaan hati: Sebagai seorang laki-laki, apa yang membedakanmu dari anak perempuan? 

Sebagai anak perempuan, apa yang membedakanmu dari anak laki-laki?    

 Pertanyaan tangan: Tuliskan doa ucapan syukurmu kepada Tuhan yang menciptakanmu 

sebagai laki-laki atau perempuan, dan ucapkan doa yang kamu tulis itu, dengan tulus keluar 

dari hatimu.  

 

Doa malam    : 

Tuhan, aku mau bersyukur karena diciptakan sebagai laki-laki atau perempuan, aku tahu 
bahwa Engkau mempunyai rencana yang indah dalam hidupku, dan Engkau tidak pernah 
salah menciptakan aku seperti ini, di dalam nama Yesus, aku mau jadi laki laki sejati, dan 
perempuan sejati, di dalam nama Yesus, amin. 
 

Kartu karakter 46    : 

 

 


