
 
 
 

MATERI 
KELUARGA JENIUS CARA ALKITAB 

“RESTORE OUR FAMILY” 
MINGGU XIV 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

MINGGU XIV 
 

MEMANGGIL NAMA TUHAN 
 
Bacaan Alkitab    : 

Hari Bacaan Judul Materi 

Hari ke-92 Kisah Para Rasul 2:21, Kejadian 4:26 Enos , seorang pelopor pada zamannya 

Hari ke-93 Kisah Para Rasul 2:21, Kejadian 
12:8, 13:4, 21:33, 26:25, 33:20 

Abraham, Isak dan Yakub, memanggil 
nama Tuhan 

Hari ke-94 Kisah Para Rasul 2:21, Keluaran 
17:8-16, ayat teks pada ayat 15 

Musa memanggil nama Tuhan 

Hari ke-95 Kisah Para Rasul 2:21, 1 Samuel 
17:40-54, dengan ayat teks ayat 
45 

Daud memanggil nama Tuhan 

Hari ke-96 Kisah Para Rasul 2:21, I Raja-raja 
18:24 

Elia memanggil nama Tuhan 

Hari ke-97 Kisah Para Rasul 2:21, Roma 10: 
8-15 

Memanggil nama Tuhan akan diselamatkan 

Hari ke-98 Kisah Para Rasul 2:21, Matius 
7:22 

Enyahlah engkau 

 
Ayat Emas Minggu Ini   : 
 
Kisah Para Rasul 2:21 
 
Dan barangsiapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan 
 
Kisah Para Rasul 2:21 
 
Ayat Emas Kreatif    :  
 

Kita akan memadukan antara ayat emas minggu ini, dengan sebuah lagu  

Dialah Allah yang Menyembuhkan 

Dialah Allah yang menyembuhkan 

Dialah Allah yang mencukupi 

Dialah panji keselamatan 

Dialah Raja damai 

Yehova Rapha Allah yang menyembuhkan 

Yehova Jireh Allah yang mencukupi 

Yehova Nissi panji keselamatan 

Yehova Shallom sang damai 

https://www.youtube.com/watch?v=FROZYGUCczY 
Lihat pada tayangan tersebut, dan sebutkan ayat emas di saat interlude lagu 

https://www.youtube.com/watch?v=FROZYGUCczY
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PERSIAPAN AYAH BUNDA/ GURU  MINGGU KE 11 

Hari ke-

92 

Masing-masing 

anak 1 buah  
Alkitab 

  

 

 1 pack  permen  

 1 pack Label ukuran terkecil  

 1 pack 
Sedotan warna apa 

saja 
 

 1 gulung Selotip bolak balik  

 1 lembar  karton  

 1 buah Sepidol hitam kecil  

 1 buah Kamera 
Abadikan kegiatan bersama 

anak anda 

Hari ke-

93 

Masing-
masing anak 1 
buah 

Alkitab  

 5 buah 
Amplop ukuran 

sedang 
  

 5 lembar Print 5 buah ayat  

 1 buah gunting  

 5 buah 
Amplop ukuran 

sedang 
 

 1 buah Kamera 
Abadikan kegiatan bersama 

anak anda 

Hari ke-

94 

Masing-
masing anak 1 
buah 

Alkitab   

 
Beberapa 
buah  

Pistol air 
Beli di toko mainan anak, 

sesuaikan kebutuhan pistol 
sesuai jumlah kelompok  

 1 pack  
Origami ukuran 

terbesar 
 

 1 gayung Air  

Bendera 
dari 
sedotan 
dan 
origami 

Warna hitam, 
warna merah 

dan warna 
putih 

Sesuaikan jumlah 
kelompok 

 

 1 gulung Rafia warna apa saja  

 1 buah gunting  

  1 buah Kamera 
Abadikan kegiatan bersama 

anak anda 
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Hari ke-

95 

Masing-
masing anak 1 
buah 

Alkitab   

 1 buah Print poster  
Sudah disediakan dalam materi 

ini  

 1 buah Kamera 
Abadikan kegiatan bersama 

anak anda 

Hari ke-

96 

Masing-
masing anak 1 
buah 

Alkitab   

 15 tangkai 
Daun berbentuk 

pedang 
Sudah termasuk cadangan  

 3 warna cryon  
Kuning, Oranye, 

Merah 
Lepaskan pembungkus 

kertasnya 

 4 lembar HVS Sudah termasuk cadangan 

 1 buah gunting  

 1 buah kamera 
Abadikan kegiatan bersama 

anak anda 

Hari ke-

97 

Masing-
masing anak 1 
buah 

Alkitab   

 print  gambar Pada kertas tebal 

 1 buah gunting  

 1 buah kamera 
Abadikan kegiatan bersama 

anak anda 

Hari ke-

98 

Masing-
masing anak 1 
buah 

Alkitab   

 1 buah Kain Penutup mata   

 1 buah Kamera 
Abadikan kegiatan bersama 

anak anda 
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HARI KE-92 

ENOS SEORANG PELOPOR PADA ZAMANNYA 
Metode Kreatif; Membuat Bagan Silsilah dari Permen dan Game;  Kamu Ikut Siapa? 

Disarankan untuk usia 5 tahun ke atas 

 

 

Bacaan hari ini   : 

Kisah Para Rasul 2:21, Kejadian 4:26 
 

Tujuan     :  

 

Anak-anak menjadi anak yang suka memanggil nama Tuhan, sehingga mereka dapat menjadi pribadi 

yang memberi pengaruh pada zamannya. 

 

My Story    : 

Pada saat kamu bangun tidur, nama siapa yang paling pertama kamu ingat/ ingin kamu 
panggil? 
 

Bridge to story   : 

 Bacaan untuk Ayah/Bunda (*) – diambil dari buku Silsilah di Kitab Kejadian, oleh Pdt 

Abraham Park, D.Min., D.D. Halaman 112-114. 

 Alkitab menunjukkan pada kita bahwa manusia memanggil nama Tuhan sebagai hal 
yang sangat penting dan berhubungan dengan penyelamatan.( Kisah para Rasul 
2:21, Roma 10:13.v(*) 

 Pada Kejadian 4: 26 kata ‘memanggil’ di sini artinya ‘menyatakan’, dan ‘berteriak 
dengan keras’ Arti kata ini menunjukkan bahwa nama Tuhan telah diberitakan, 
bahkan sampai ke wilayah-wilayah yang jauh. Arti kata ini juga memungkinkan kita 
untuk menduga bahwa ibadah sejati telah ditegakkan dan didirikan dengan benar di 
zaman Enos, Injil mulai disampaikan dan diberitakan tidak hanya kepada 
sekelompok kecil orang, tetapi kepada banyak orang. Ibadah formal telah dimulai. 
Alkitab bahasa Korea menerjemahkan sbb; Kejadian 4:26 Waktu itu barulah orang –
orang memulai ibadah sambil memanggil nama Tuhan. Namun , ibadah ini bukan 
berarti penyembahan pertama dalam kurun waktu 235 tahun setelah kejatuhan 
Adam. Dengan melihat bahwa Kain dan Habel juga telah mempersembahkan korban 
kepada Allah, kita dapat mengerti bahwa orang-orang telah mulai menyembah Allah 
lama sebelumnya, oleh sebab itu, arti ‘mulai memanggil nama Tuhan”  menunjuk 
kepada ‘kehidupan ibadah yang teratur untuk melayani dengan benar’. Ahli –ahli 
teologi mengatakan bahwa ‘ mentalitas dan sikap dasar ibadah yang sangat 
mengharapkan hadirat Allah telah didirikan’ di zaman Enos. Sikap tersebut adalah 
sikap yang membuang kehendak sendiri dan mau menerima 100% pemerintahan 
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Allah. Sikap tersebut juga adalah sikap yang sungguh-sungguh memohon kepada 
Allah agar Dia segera menyelamatkan mereka dari situasi krisis yang disebabkan 
oleh penyebaran dosa dan kejahatan. (*) 

 Sementara itu keturunan Kain dalam keangkuhan mereka hendak menyelesaikan 
segala hal dengan kekuatan sendiri dan sangat terpesona pada kebudayaan sekuler, 
berbeda dengan keturunan-keturunan saleh dari Set maju ke hadapan Tuhan 
dengan rendah hati, mendirikan  kehidupan ibadah yang bergaul dengan-Nya. (*) 

 Ketika kita sadar bahwa kita adalah eksistensi yang lemah ( seperti nama Enos), dan 
yang tidak dapat terhindar dari maut, maka kita dapat mempersembahkan ibadah 
yang sejati sebagai korban persembahan yang hidup ( Roma 12:1), dan kita dapat 
menerima ‘keselamatan’ sebagai hadiah pada waktu kita sungguh-sungguh mencari 
dan memanggil nama Tuhan dengan hati seperti ini ( Kis 2:21, Roma 10:13) (*) 

 

 Brigde to story untuk anak-anak diserti membuat bagan silsilah dari permen 
 

Ajaklah anak-anak membuat Silsilah Adam-Set-Enos, yang diambil dari Kejadian 4: 
25-26 menggunakan permen, label ukuran kecil,  sedotan, karton dan selotip bolak-
balik. 
Seperti pada gambar berikut ini : Tampak pada gambar adalah silsilah lain. Yang 
dimaksudkan di sini hanya metode pembuatan silsilahnya saja, tidak dimaksudkan 
meniru persis pada photo 
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Bible Story/Narasi      : 

Disertai Game Kamu Ikut Siapa?   : 

 Untuk disampaikan kepada anak-anak (*) – diambil dari buku Silsilah di Kitab Kejadian, 

oleh Pdt Abraham Park, D.Min., D.D. Halaman 112-114, dengan bahasa yang 

disederhanakan oleh penulis untuk anak-anak 

 Mari kita baca Kejadian 4: 25-26 
 Pada zaman Kain dan Habel kita tahu bahwa pada zaman itu, orang sudah tahu 

bagaimana menyembah Allah dengan mempersembahkan korban kepada Allah. 

 Setelah Kain membunuh Habel, Habel mati dan Kain menjadi seorang pelarian, lalu 
Adam dan Hawa punya anak lagi diberi nama Set, dan Set ini punya anak bernama 
Enos. Jadi Enos adalah cucu Adam 

 Pada zaman itu orang-orang/ masyarakat dari keturunan Kain telah berkembang 
biak 

 Mereka ( keturunan Kain) adalah orang orang yang angkuh dan mengandalkan 
kekuatan mereka sendiri, hidup jauh dari Tuhan, berbeda dengan keturunan Set, 
yaitu Enos, yang hidup mendekat kepada Tuhan 

 Enos adalah orang yang pertama kali mempelopori/ memulai untuk mengajarkan 
orang-orang yang hidup di zaman itu untuk mulai memanggil nama Tuhan. 

 Memanggil nama Tuhan adalah menunjukkan bahwa hubungan pribadi yang dekat 
dan akrab antara manusia dengan Allah telah dimulai (*) 
 Pada masa Enos inilah, nama Tuhan telah diberitakan, bahkan sampai ke 

wilayah-wilayah yang jauh. Mungkin ibadah sejati telah ditegakkan dan didirikan 

dengan benar di zaman Enos, Injil mulai disampaikan dan diberitakan tidak 

hanya kepada sekelompok kecil orang, tetapi kepada banyak orang. Ibadah yang 

formal/ resmi/ ibadah bersama telah dimulai. (*) 

 Nama Enos artinya ‘mudah pecah’ atau ‘lemah’ (*) 

 Kita juga lemah seperti Enos, makanya kita tidak dapat menghindari maut, oleh 
karena itu sebagai orang yang lemah, kita dapat datang pada Tuhan dan 
mempersembahkan ibadah kita kepada Tuhan sebagai ibadah yang sejati ( Roma 
12:1) dan juga kita dapat menerima keselamatan sebagai hadiah dari Tuhan ketika 
kita sungguh-sungguh mencari dan memanggil nama Tuhan dari hati kita (Kis 2:21, 
Roma 10:13)(*) 

 

 Game Kamu ikut siapa? 
 Ajak semua pemain bermain dalam lingkaran dengan bernyanyi “happy ya 

ya ya” 
 Kemudian 2 orang akan menjadi ; Enos dan Keturunan Kain. Jangan ada yang 

tahu siapa dari mereka yang Enos, dan siapa dari mereka yang Keturunan 
Kain. Yang tahu hanya 2 orang ini saja dengan berbisik-bisik jauh dari semua 
orang lainnya. 

 2 orang ini akan merentangkan tangannya seperti terowongan, lalu orang –
orang lain akan melewati terowongan tersebut seperti berbaris dan 
memegang pundak orang di depannya 
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 Tetap nyanyikan ‘happy ya ya ya’  
 Saat lagu berhenti, dua orang ini akan menangkap orang yang lewat dalam 

terowongan. 
 Bawa dia menjauh dari barisan 
 Bisikkan “Mau ikut menyembah Tuhan atau menjauh dari Tuhan?” 
 Orang yang tertangkap itu harus memilih “Mau ikut menyembah Tuhan” 

atau “menjauh dari Tuhan.” 
 Ketika dia memilih ‘mau ikut menyembah Tuhan’, maka dia harus berdiri di 

belakang ‘Enos’, menjadi pengikutnya Enos 
 Ketika dia memilih ‘mau menjauh dari Tuhan’, maka dia harus berdiri di 

belakang keturunan Kain, dan menjadi mengikutnya. 
 Lalu 3 orang ini mendekat lagi ke teman-teman lain, lalu game diulangi lagi. 
 Pada akhir game, siapa yang memperoleh lebih banyak pengikut, dia yang 

menang. 

 Itu tadi Game kita, seperti itu jugalah Tuhan ingin hidup kita seperti ENOS, 
memanggil nama Tuhan dan mengajak orang –orang lain di sekitar kita memanggil 
nama Tuhan. 

 Memanggil nama Tuhan bisa di dalam hati, di dalam pikiran, di dalam memuji 
Tuhan, di dalam doa, di dalam mengandalkan Tuhan, di dalam seluruh hidup kita. 

 

 
Retelling Story   : 

 ( Pakailah ‘game memanggil nama Tuhan’ tadi, siapa yang tertangkap ketika lagu habis, 
mendapat kesempatan menceritakan kembali kalimat cerita berikut ini)  

 
Arti nama Enos artinya; mudah pecah atau lemah 

Enos mengajak orang –orang di sekitarnya untuk memanggil nama Tuhan 
Sebagai orang yang mudah pecah dan lemah, kita mau bersungguh-sungguh ‘memanggil 

nama Tuhan’, karena hanya Tuhan yang dapat menyelamatkan kita dengan memberi 
hadiah keselamatan kepada kita. 

Ayo kita memanggil nama Tuhan !! 

  

Our Story    : 

 

 Pertanyaan kepala:  
 Apa arti nama Enos? Siapa nama ayahnya Enos? Siapa nama kakek dan neneknya Enos? 

 Pertanyaan hati: Apa pendapatmu tentang perasaan hati Tuhan terhadap Enos? 

 Pertanyaan tangan: Nama siapa yang paling penting dalam hidupmu? 

 Apa yang akan kamu lakukan dengan Nama Tuhan, semenjak besok kamu bangun pagi?  

 

 

Doa malam    : 

 Tuhan Yesus, aku ingin berseru kepada namaMu, nama-Mulah yang terindah, nama-Mulah yang 

terhebat, di dalam nama Yesus, Amin.  
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Kartu Karakter 58   : 
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HARI KE-93 

ABRAHAM, ISAK DAN YAKUB, MEMANGGIL NAMA TUHAN 
Metode Kreatif; Game Puzzle Ayat 

Disarankan untuk anak 7 tahun ke atas 

 

Bacaan hari ini    : 

Kisah Para Rasul 2:21, Kejadian 12:8, 13:4, 21:33, 26:25, 33:20 
 

Tujuan     :  

 

Anak-anak menjadi orang-orang yang suka memanggil nama Tuhan di dalam hidup mereka. 

 

My Story    : 

 

 Saat kamu sedang ingin menangis karena sedih, nama siapa yang pertama kali teringat di dalam 

hatimu? 

 

Bridge to Story   : 

Menurut laman Baby Centre, umumnya bayi mengetahui namanya sendiri pada usia 6 hingga 9 
bulan. Bila namanya dipanggil, bayi akan meresponnya dengan tawa atau senyuman. Selain sudah 
tahu namanya, di usia ini pula bayi menyukai bermain dengan orang yang sudah dikenalnya dan 
merasa sedih jika jauh dari mereka.  
Meski begitu, dijelaskan oleh Julie Capiola, MD, seorang dokter anak dari Premier Pediatrics, New 
York, Amerika Serikat, perkembangan setiap bayi berbeda. Sehingga kapan tepatnya bayi benar-
benar mengerti dalam rentang usia tersebut di atas bisa bervariasi. Ada yang lebih cepat, ada juga 
yang lambat.  
 
https://kumparan.com/kumparanmom/kapan-bayi-tahu-namanya-sendiri-1rcKs9UW396/full 
 

Bayi saja bisa tahu kalau namanya dipanggil, tentunya Tuhan juga sangat senang kalau kita 

memanggil nama-Nya.  

Bible Story/ Narasi    

Disertai Game Puzzle Ayat  : 

 

 Ada 5 amplop di sini, setiap kita buka amplop ampop ini, tugas kita adalah 

menyusun kata-katanya persis seperti kalimat dalam Alkitab, namun kita tidak boleh 

melihat Alkitab saat menyusunnya. 

 

 

https://kumparan.com/@kumparanmom/umur-berapa-bayi-boleh-makan-puding-1551064689924986800
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 Amplop pertama : ayah/bunda tuliskan pada amplop; Kejadian 12:8 Abram memanggil nama Tuhan 

 Potong-potong tiap kata –kata ini, masukkan acak ke dalam amplop 

lalu ia mendirikan mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan 
 

 Amplop ke dua ; ayah/bunda tuliskan pada amplop; Kejadian 13:4 Abram memanggil nama Tuhan 

 Potong-potong tiap kata –kata ini, masukkan acak ke dalam amplop 

Di  situlah Abram memanggil nama TUHAN 
 Amplop ke tiga ; ayah/ bunda tuliskan pada amplop; Kejadian 21:33 Abraham memanggil nama Tuhan 

 Potong-potong tiap kata –kata ini, masukkan acak ke dalam amplop 

dan memanggil di sana Nama  TUHAN , Allah yang kekal 
 Amplop ke empat; ayah/ bunda tuliskan pada amplop; Kejadian 26:25 Ishak memanggil nama Tuhan 

 Potong-potong tiap kata –kata ini, masukkan acak ke dalam amplop 

Sesudah  itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil Nama  TUHAN 
 Amplop ke lima ; ayah/ bunda tuliskan pada amplop; Kejadian 33:20 Yakub memanggil nama Tuhan 

 Potong-potong tiap kata –kata ini, masukkan acak ke dalam amplop 

Ia  mendirikan Mezbah di situ   dan dinamainya  itu “ 
Allah Israel ialah Allah “       
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 Bible Story/ Narasi   : 

 Kesimpulan game puzzle kata: Ternyata Abraham, Ishak dan Yakub, semuanya 

memanggil nama Tuhan. 

 Saat Abram memanggil nama Tuhan, Abram percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan 

akan memenuhi janjiNya. ( Kejadian 12:8) 

 Kejadian 13:4 Abram memanggil nama Tuhan juga pada saat menjadi orang yang 

sangat kaya 

 Saat Abraham memanggil nama Tuhan, Abraham sedang bersyukur kepada Allah 

yang kekal ,  El Olam,  Kejadian 21:33. Dia bersyukur kepada Allah yang kekal yang 

selalu hadir dalam hidupnya 

 Saat Ishak memanggil nama Tuhan, menunjukkan bahwa Ishak mau punya hidup 

yang mendekat kepada Tuhan. Kejadian 26:25 

 Kejadian 33:20 menunjukkan bahwa saat memanggil nama Tuhan, Yakub 

bersungguh-sungguh mau menjadi pengikut Allah yang hidup. 

 
 
Retelling Story   : 

 ( ayah/bunda akan menginjak bayanganmu. Yang terinjak bayangannya, mendapat tugas 
berlatih menceritakan kembali kalimat cerita berikut ini) 

 
CERITAKAN KEMBALI DENGAN CARA TEPUK-TEPUK/ IRAMA SERU  

( tepukan di paha, tepukan tangan, lentikan jari, dll)  
Abram memanggil nama Tuhan 

Abraham memanggil nama Tuhan 
Ishak memanggil nama Tuhan 
Yakub memanggil nama Tuhan 

Aku pun memanggil nama Tuhan 
Bagaimana dengan dirimu? 

Siapakah Tuhan dalam hidupmu? 

 

Our Story    : 

 Pertanyaan kepala:  
 Siapa sajakah yang memanggil nama Tuhan? 

 Pertanyaan hati: Apa yang kamu pelajari dari seorang bernama Abraham, saat dia menjadi 
sangat kaya, dia memanggil nama Tuhan ? 

 Apakah menurutmu nama Tuhan itu penting? Mengapa? 

 Pertanyaan tangan: Sejak hari ini, apa yang akan kamu lakukan dengan nama Tuhan di dalam 
hati dan pikiranmu? 
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Doa Malam    :  
 
Tuhan, aku ingin menjadi anak yang menjadikan nama Tuhan nama yang paling utama dalam hidupku, 

di dalam nama Yesus, amin. 

 

Kartu Karakter 58   : 
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HARI KE-94 

MUSA MEMANGGIL NAMA TUHAN 
Metode Kreatif; Game Perang Pistol Air 

Disarankan untuk anak 5 tahun ke atas. 

 

Bacaan hari ini   :  

Kisah Para Rasul 2:21, Keluaran 17:8-16, ayat teks pada ayat 15 
 
Tujuan     : 

 

Anak-anak menjadikan Tuhan sebagai panji-panji kemenangan di dalam hidup mereka. 

 

My Story    : 

 Apakah kamu pernah memenangkan suatu lomba/ suatu game/ suatu permainan apa pun? 

Bagaimana perasaanmu saat kamu menang? 

 

Bridge  to Story   : 

 

Merdeka.com - Terdapat berbagai simbol dan isyarat yang dapat dipahami secara global di dunia 

ini. Salah satu dari beberapa hal tersebut adalah isyarat mengibarkan bendera putih sebagai tanda 

menyerah. Mengapa bendera putih dapat identik dengan menyerah dan sejak kapan hal ini berlaku? 

Jika ditelusuri lebih lanjut, ternyata tradisi ini sudah digunakan sejak masa lampau oleh bangsa China 

dan Romawi untuk menandakan sikap menyerah. Dilansir dari Slate, bukti tertua mengenai 

pengguna isyarat ini terdapat pada era dinasti Han Timur pada sekitar tahun 25 hingga 220 Masehi. 

Namun dipercaya bahwa tradisi ini telah berusia lebih tua dari itu. 

Salah seorang pengarang Romawi bernama Cornelius Tacitus menyebutkan penggunaan bendera 

putih pada bukunya yang berjudul Histories dan ditulis pada tahun 109. Munculnya isyarat tersebut 

merujuk pada Pertempuran Cremona Kedua yang terjadi antara bangsa Vitellia dan Vespasia pada 

tahun 69. Pada saat itu warna putih digunakan sebagai lambang bagi prajurit untuk menyerah. 
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Banyak ahli sejarah yang percaya bahwa wana putih digunakan karena lebih mudah dikenali di 

tengah kondisi pertempuran. Selain itu pada saat itu sebagian besar orang menggunakan kain warna 

putih dan merupakan sebuah hal yang sangat mudah diperoleh sehingga warna tersebut digunakan. 

Pada budaya timur, alasan penggunaan warna putih untuk menyerah memiliki alasan yang sedikit 

berbeda. Di budaya China, warna putih merupakan lambang duka dan kematian sehingga bendera 

putih dianggap merupakan sebuah pertanda duka dan kesedihan yang mereka alami karena 

kekalahan. 

Selain sebagai tanda menyerah, bendera putih juga berkembang sebagai tanda gencatan senjata dan 

ajakan negosiasi ketika dalam peperangan. Pada saat perang, banyak utusan negosiasi yang 

mengibarkan bendera perang serta juga digunakan oleh petugas kesehatan untuk mengangkut 

orang-orang yang terluka. 

Pada beberapa abad terakhir, makna-makna yang muncul dari bendera ini telah disepakati secara 

global melalui pertemuan yang dilaksanakan di Jenewa dan Den Haag. Bendera putih dianggap 

sebagai sebuah simbol yang sakral yang mampu melindungi penggunanya dari berbagai serangan 

namun tidak boleh dimanfaatkan sebagai sebuah cara terselubung untuk menyerang. [RWP] 

 
https://www.merdeka.com/gaya/mengapa-bendera-putih-dikibarkan-ketika-menyerah.html 

 

Bible Story/ Narasi   

Disertai dengan    

Game Seru    

Game  Pistol Air   : 

 

 Game pistol air  : 

 GAME PERANG PISTOL AIR 

 Pemain dibagi menjadi 2 group 

 Tiap group mendapat  origami ukuran terbesar untuk dikalungkan pada dada 

menggunakan tali rafia. Setiap orang mendapat 1 saja origami 

 Tiap group mendapat 1 pistol air untuk menembak musuh 

 Tiap group mendapat 2 bendera; satu berwarna putih, satu berwarna merah 

 Bendera dapat dibuat dari sedotan dan origami 

 Pistol Air dapat dibeli di toko mainan anak 

https://www.fimela.com/article-tags/festival-fashion-kain-indonesia/
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 Pemimpin harus ada di terdepan 

 Anggota harus berada di belakang pemimpin 

 Rekatkan mereka dengan tali rafia lingkaran besar di pinggang, sehingga mereka 

tidak dapat terpisahkan/ tidak dapat terpencar dalam sebuah lingkaran besar. 

Mereka akan memegangi tali tersebut sehingga tetap ada di area pinggang. 

 Peraturan; Tiap orang harus melindungi origami di dadanya jangan sampai basah 

tertembak lawan,  bila origami basah terkena pistol air lawan, dia kalah. Dinyatakan 

kalah bila semua origami dalam kelompok itu semuanya telah basah terkena 

tembakan pistol air dari lawan 

 Bila group telah kalah, mereka harus mengibarkan bendera PUTIH tanda menyerah. 

 Dan bila ada group yang telah menang, mereka harus mengibarkan bendera MERAH 

yang artinya menang. 

                     
 Bible Story   : 

 Kesimpulan game perang pistol air : Ternyata bendera putih menggambarkan 

kekalahan, sedangkan bendera merah , menggambarkan kemenangan !! 

Yeaaahhhhwwww!! 

 Yok kita baca Keluaran 17: 8-16 ( lalu ayah bunda mengintisarikan peristiwa itu)  

 Saat Musa dan bangsa Israel menang atas orang Amalek, karena Tuhan menolong, 

maka Musa mendirikan mezbah dan menamainya “Tuhanlah panji-panjiku!” 

 Saat itu Musa memanggil nama Tuhan, dia mengakui bahwa kemenangan mereka 

atas Amalek adalah karena Tuhan yang memberi kemenangan, karena kebaikan 

Tuhan, karena penyertaan Tuhan, karena Tuhanlah yang menjawab doa-doa 

mereka. 

 Tuhan ingin, pada saat kita menang dari dosa, menang dari nafsu jahat di dalam diri 

kita sendiri, menang dari pengaruh dunia yang jahat, menang dari bujukan iblis, kita 

dapat mengibarkan bendera kemenangan, dengan cara berkata “Puji Tuhan !!”  

 Mari kita tinggikan nama Tuhan, saat kita menang. Seperti Musa yang menyebut 

Tuhan panji-panji kemenangannya !! 

 
 

Retelling Story   : 

 

 ( Tunjuk yang bajunya ada warna merah/ warna lain juga boleh untuk menceritakan kembali 
kalimat cerita berikut ini) 

 
CERITAKAN KEMBALI DENGAN MEMAINKAN BENDERA   

Amalek datang menyerang Israel  (kibarkan bendera hitam) 
Yosua ditunjuk untuk memimpin perang 

Saat Musa mengangkat tangan; Israel lebih kuat 
Saat Musa menurungkan tangan; Amalek lebih kuat 

Harun dan Hur menopang tangan Musa 
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Yosua menang ( kibarkan bendera merah) 
Amalek kalah ( kibarkan bendera putih) 

Musa menamai Tuhan itu sebagai  
Panji-panji keselamatanku ( kibarkan bendera merah) 

 

 

Our Story    : 

 

 Pertanyaan kepala:  

 Siapakah 2 orang yang menopang tangan Musa? 

 Siapakah yang memimpin peperangan? 

 Siapakah yang menang? 

 Pertanyaan hati : Apakah yang kamu rasakan saat kamu jadi pemenang? 

 Pertanyaan tangan :   

o Jika kamu jadi pemenang, apa yang akan kamu lakukan? 

o Apa yang akan kamu lakukan bila ada orang yang menganggapmu hebat dalam sebuah 

kemenangan? 

 
Doa Malam   :  
 
Tuhan, semua kemenangan dalam hidupku adalah karena-Mu, terima kasih Tuhan, di dalam nama 

Yesus, Amin. 
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Kartu Karakter 13   : 
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HARI KE-95 

DAUD MEMANGGIL NAMA TUHAN 
Metode Kreatif; Game Seru; Siapakah Pemimpinnya? 

Disarankan untuk anak 7 tahun ke atas. 

 

 

Bacaan hari ini   :  

Kisah Para Rasul 2:21, 1 Samuel 17:40-54, dengan ayat teks ayat 45 
 
Tujuan     : 

 

Anak-anak dapat mengandalkan Tuhan sepenuhnya sebagai Pribadi yang benar-benar dapat 

diandalkan. 

 

My Story    : 

Apakah kamu pernah meragukan Tuhan? Mengapa?   
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Bridge  to Story   : 

Katakan apa pendapatmu tentang gambar ini. 
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Bible Story       
Disertai Game Seru; Siapakah Pemimpinnya? : 
 
 Game Siapakah Pemimpinnya? 

 Nyanyikan lagu Daud dan Goliat berikut ini: 

Goliat datang dengan membawa pedang 
Daud datang demi nama Tuhan 
Diambilnya sebuah batu di umbannya 
Tak 
Goliat mati, puji nama Tuhan 
 
https://www.youtube.com/watch?v=3DlsK-RYcu0 

o Satu anak dalam game ini harus disembunyikan ( menjadi si jadi) sehingga tidak 

melihat penunjukkan 

o Saat anak itu disembunyikan/ si jadi itu, maka kita berunding siapa pemimpin 

gerakan saat kita menyanyi lagi nanti? 

o Ketika anak itu ( si jadi) kembali ke ruangan, diposisikan kita sudah memulai 

menyanyi dengan gerakan yang dipimpin oleh satu orang 

o Si anak yang tadi disembunyikan ( si jadi) , harus menebak siapa pemimpin gerakan 

itu. 

o Jika tertebak, maka orang yang ditebak gantian kan menjadi si jadi berikutnya. 

 
Bible Story/ Narasi   : 

 Kesimpulan ; Game Siapakah Pemimpinnya; dalam game tadi kita menyanyikan lagu 

tentang Daud dan Goliat 

 Ternyata Goliat membawa semua perlengkapan perang dan memakai baju perang, 

Kita lihat di I Samuel 17:45, ada 3 senjata dari Goliat ini; Pedang, Tombak, Lembing 

 I Samuel 17:4-7  

 Tinggi Goliat enam hasta sejengkal 

 Pakai ketopong tembaga 

 Baju zirah bersisik ( beratnya lima ribu syikal tembaga) 

 Penutup kaki dari tembaga 

 Di bahunya memanggul lembing 

 Gagang tombaknya seperi pesa tukang tenun, mata tombaknya 600 syikal 

besi beratnya 

 Seorang pembawa perisai berjalan di depannya 

 Tetapi Daud mendatangi Goliat dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala 

barisan Israel. ( I Sam 17: 45) 

 Daud tidak memakai baju perang, tetapi hanya memakai baju gembala, tongkat 

gembala, , lima batu lincin dari sungai yang ditaruh di dalam kantung gembala, juga 

membawa umban. 

https://www.youtube.com/watch?v=3DlsK-RYcu0
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 Siapa yang menang??? Apakah Goliat dengan semua senjata dan baju perangnya 

yang hebat? Apakah Daud yang datang dengan nama Tuhan??? 

 Kemenangan ada di tangan Tuhan. Daud datang dengan nama Tuhan. 

 Daud yakin akan menang  melawan Goliat ( I Sam 17:37) karena Daud yakin akan 

pertolongan Tuhan. Daud mengenal nama Tuhan, karena Daud akrab dengan Tuhan.  

 

Retelling Story   : 

 ( Tunjuk yang tadi pernah menjadi si jadi dalam game lagu; siapakah pemimpinnya? , yang 
bertugas menceritakan kembali kalimat cerita berikut ini)  

 
CERITAKAN KEMBALI DENGAN CARA MENYANYI DAN  

MEMBERIKAN GERAKAN YANG HARUS DITIRUKAN OLEH SEMUA ORANG LAINNYA 
 Goliat datang dengan membawa pedang 

 Daud datang demi nama Tuhan 

 Diambilnya sebuah batu di umbannya 

 Tak 

 Goliat mati, puji nama Tuhan 

 

Our Story    : 

 

 Pertanyaan kepala:  
o Sebutkan 2 saja senjata yang dipakai oleh Goliat 

o Sebutkan nama siapa yang dipakai Daud dalam berperang? 

o Mengapa Daud yakin bahwa dia pasti menang melawan Goliat? 

 Pertanyaan hati : Apakah kamu yakin bahwa Tuhan itu dapat dipercaya/ dapat diandalkan/ 

tidak pernah mengecewakan? 

 Pertanyaan tangan : Saat ada orang di sekitarmu ragu akan Tuhan, apa yang akan kamu 

katakan padanya?  

 
Doa Malam    :  
 
Tuhan, aku mau terus memanggil namaMu di dalam hidupku, aku tidak meragukan-Mu, namaMu ada 

di dalam hatiku, di dalam nama Yesus, amin.   
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Kartu Karakter 13   : 
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HARI KE-96 

ELIA MEMANGGIL NAMA TUHAN 
Metode Kreatif : Aktivitas seru; Menjiplak Daun untuk Gambar Api  

Disarankan untuk  anak 10 tahun ke atas 

 

Bacaan hari ini   :  

Kisah Para Rasul 2:21, I Raja-raja 18:24 
 
Tujuan     : 

Anak-anak tahu bahwa dewa-dewa sama sekali tidak berguna. Hanya nama Tuhan yang 
paling dahsyat dalam hidup kita.    
 
My Story    : 

Apakah kamu pernah mengatakan sesuatu yang tidak dijawab oleh orang yang kamu ajak 
bicara?  
 

Bridge to Story   : 

 

Pembunuhan itu ada dua macam, yaitu pembunuhan berencana atau tidak. Pembunuhan 

berencana adalah pembunuhan yang disengaja dan direncanakan lebih dulu. Pembunuhan 

berencana akan mendapatkan hukuman yang lebih berat kepada pelakunya 

 
Bible Story/ Narasi      

Disertai Aktivitas seru     

Menjiplak daun untuk gambar api   : 

 

 Menjiplak gambar Api 

o Saat mencontohkan menggambar api dari jiplakan daun, Ayah/ bunda menceritakan 

kisah Elia di Gunung Karmel ( I Raja 18: 20-39) 

o Sediakan 3 warna cryon; kuning, oranye, merah, lepaskan pembungkus kertasnya 

o Sediakan 15 daun berbentuk pedang ( sudah termasuk daun cadangan) 

o Sediakan 4 lembar HVS ( sudah termasuk cadangan) 

o Jiplak daun berbentuk pedang, untuk membentuk gambar api, sesuai petunjuk 

gambar dalam 3 kali proses; warna kuning dalam 3 ketinggian, warna oranye dalam 

3 ketinggian, dan warna merah dalam 3 ketinggian 

o Setelah selesai, potong menjadi bentuk jilatan api dari langit. 
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Bible Story    : 

 I Raja 18: 20-39 

 Baal adalah dewa yang disembah oleh orang-orang Israel pada waktu itu 

 Baal adalah dewa yang dipercayai dapat menguasai alam, seperti misalnya dapat 

mengatur hujan, kemarau, embun, petir, dll , sehingga dengan menyembah Baal, 

mereka berharap panenan mereka tidak akan gagal, karena panenan mereka sangat 

ditentukan oleh cuaca alam 

 Lalu Elia meminta raja Ahab mengumpulkan nabi-nabi Baal dan Asyera untuk 

berkumpul di gunung Karmel 

 Lalu akan diadakan pembuktian Allah yang benar sbb; 

 Dua ekor lembu akan ditaruh di atas kayu api, namun tidak boleh menaruh api  

 Lalu Elia menyuruh mereka memanggil nama allah mereka, dan Elia akan memanggil 

nama Tuhan, maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah 

 Lalu seluruh rakyat setuju  

 Sampai lewat tengah hari, lama mereka memanggil-manggil allah mereka; yaitu 

dewa Baal, tetapi tidak ada jawaban apa pun, tidak ada api apa pun 

 Dari pagi sampai tengah hari, Baal tidak menjawab 

 Mereka sampai menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak, sehingga darah 

mereka bercucuran. Bahkan mereka sampai kerasukan, tetap tidak ada jawaban apa 

apa dari Baal, dewa yang mereka sembah itu. 

 Elia kemudian mendapat giliran; dia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah 

diruntuhkan 

 Lalu ia mengambil 12 batu lambang daripada jumlah Suku keturunan Yakub, lalu 

menyusunnya menjadi mezbah 

 Lalu di sekeliling mezbah itu Elia membuat parit/ tempat saluran air 
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 Dan kayu sisusun, lembu juga disusun, di atas kayu api, bahkan disiram dengan 12 

buyung air 

 Pada saat mempersembahkan korban petang , Elia hanya berdoa secara singkat saja 

“ Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang,  

bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel dan bahwa aku ini hamba-Mu dan 

bahwa atas firman-Mulah aku melakukan segala perkara ini.  Jawablah aku, ya 

Tuhan, jawblah aku, supaya bangsa ini mengetahui, bahwa Engkaulah Allah, ya 

Tuhan, dan Engkaulah yan membuat hati mereka tobat kembali.” 

 Waaauuuuuuuuuuu lalu turunlah api TUHAN menyambar habis korban bakaran, 

kayu api, batu dan tanah itu, bahkan  air yang dalam parit itu habis dijilatnya. 

 Ternyata nama Tuhan/ Allah Israel,  saat dipanggil, langsung menjawab panggilan 

Elia dalam doanya yang sangat singkat itu 

 Sedangkan Baal saat dipanggil diam saja/ membisu/ tidak dapat melakukan apa pun 

untuk mendatangkan api. 

 Hebat ya..?? Allah yang hidup adalah Allah yang menjawab saat nama-Nya dipanggil, 

Dia bukan Allah yang diam, cuek, tuli, atau tidak perduli.  

 

Retelling Story    : 

 ( Yang namanya dimulai dengan abjad termuda dialah yang bertugas menceritakan kembali 
kalimat cerita berikut ini)  

 
CERITAKAN KEMBALI DENGAN CARA MEMBACA,  

USAHAKAN SELESAI SAAT AYAH/ BUNDA JUGA SUDAH SELESAI MENGGAMBAR APINYA. 
o Baal adalah dewa yang disembah oleh orang-orang Israel pada waktu itu 

o Baal adalah dewa yang dipercayai dapat menguasai alam. 

o Lalu Elia meminta raja Ahab mengumpulkan nabi-nabi Baal dan Asyera untuk 

berkumpul di gunung Karmel 

o Lalu akan diadakan pembuktian Allah yang benar sbb; 

o Dua ekor lembu akan ditaruh di atas kayu api, namun tidak boleh menaruh api  

o Lalu Elia menyuruh mereka memanggil nama allah mereka, dan Elia akan 

memanggil nama Tuhan, maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah 

o Lalu seluruh rakyat setuju  

o Sampai lewat tengah hari, lama mereka memanggil-manggil allah mereka; yaitu 

dewa Baal, tetapi tidak ada jawaban apa pun, tidak ada api apa pun 

o Elia kemudian mendapat giliran; dia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah 

diruntuhkan, dan mempersiapakan semuanya 

o Pada saat mempersembahkan korban petang , Elia hanya berdoa secara singkat saja 

“ Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang,  

bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel dan bahwa aku ini hamba-Mu dan 

bahwa atas firman-Mulah aku melakukan segala perkara ini.  Jawablah aku, ya 

Tuhan, jawblah aku, supaya bangsa ini mengetahui, bahwa Engkaulah Allah, ya 

Tuhan, dan Engkaulah yan membuat hati mereka tobat kembali.” 
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o Waaauuuuuuuuuuu lalu turunlah api TUHAN menyambar habis korban bakaran, 

kayu api, batu dan tanah itu, bahkan  air yang dalam parit itu habis dijilatnya. 

o Ternyata nama Tuhan/ Allah Israel,  saat dipanggil, langsung menjawab panggilan 

Elia dalam doanya yang sangat singkat itu 

o Sedangkan Baal saat dipanggil diam saja/ membisu/ tidak dapat melakukan apa pun 

untuk mendatangkan api. 

o Hebat ya..?? Allah yang hidup adalah Allah yang menjawab saat nama-Nya dipanggil, 

Dia bukan Allah yang diam, cuek, tuli, atau tidak perduli.  

 

Our Story    : 

 

 Pertanyaan kepala: Elia ingin membuktikan siapa diantara Allah Israel dan Baal yang 

adalah Allah, dan ternyata apa hasilnya? 

 Pertanyaan hati: Apa yang kamu bayangkan saat Tuhan mengirim api dari langit itu? 

o Menurutmu, apakah Tuhan selalu mendengarkan doamu? 

 Pertanyaan tangan: Jika seseorang mengajakmu meninggalkan Tuhan Yesus, lalu 

mengajakmu percaya pada para berhala/ jimat/ dukun, orang pintar, apakah kamu mau?  

 

Doa malam    : 

 Tuhan, aku percaya bahwa Engkau mendengarkan setiap doaku, karena Engkau 

Allah yang benar dan hidup, di dalam nama Yesus, amin.  
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Kartu Karakter 18   : 
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HARI KE-97 

MEMANGGIL NAMA TUHAN AKAN DISELAMATKAN 
Metode Kreatif ; Memilih Gambar yang Sesuai 

Disarankan dilakukan anak-anak 3 tahun ke atas 

 

Bacaan hari ini   :  

Kisah Para Rasul 2:21, Roma 10: 8-15 
 
Tujuan     :  

 

Anak-anak memahami proses dari berita injil disampaikan, sampai seseorang yang mendengar berita 

injil dapat diselamatkan. Anak-anak mau terlibat dalam proses itu. 

 

My Story    : 

 Apakahkah kamu pernah kasihan pada seseorang? Mengapa kamu kasihan pada orang itu?  

 

Bridge to story   : 

 

Tahukah kamu kata membenci/ benci ada di Alkitab bahasa Indonesia lebih dari 100 kali  

muncul/ ditulis?  

 

Bible Story/Narasi      

Disertai dengan      

Memilih gambar yang sesuai    : 

 Mari kita baca Roma 10 : 8 ( gambar mulut dan hati) 

 Mari kita baca Roma 10 : 9 ( gambar mulut dan hati) 

 Mari kita baca Roma 10 : 10 ( gambar mulut dan hati) 

 Mari kita baca Roma 10 : 11 ( gambar hati) 

 Mari kita baca Roma 10 : 12 ( gambar orang, mulut –berseru-) 

 Mari kita baca Roma 10 : 13 ( gambar mulut –berseru-) 

 Mari kita baca Roma 10 : 14 ( gambar orang, mulut –berseru-, hati, telinga, mulut –

memberitakan-, gambar tangan menyuruh pergi/ mengutus) 

 Mari kita baca Roma 10 : 15 (mulut –memberitakan-, gambar tangan menyuruh 

pergi/ mengutus, gambar kaki- kedatangan) 

 Ayah / bunda menjelaskan bahwa seperti itulah proses dari awal sampai akhir sbb: 

 orang yang mengutus,  

 orang yang diutus,  

 orang yang diutus kemudian memberitakan injil,  

 lalu orang lain mendengar berita injil itu, 
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  lalu mereka percaya,  

 lalu orang yang percaya itu akan berseru pada nama Tuhan, dan ketika 

orang itu hatinya percaya, dan mulutnya berseru pada nama Tuhan, maka 

orang itu akan diselamatkan. 

 Jadi seseorang dapat diselamatkan dari hukum maut/ api neraka/kebinasaan, bila 

mereka percaya di dalam hati dan mulutnya berseru pada nama Tuhan, oleh karena 

itu kita harus beritakan nama Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita, supaya 

mereka tahu bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu mengampuni dosa kita dengan 

cara mati di atas kayu salib 

 Jangan malu untuk menceritakan tentang Tuhan kepada teman-temanmu atau 

kepada siapa saja, ajak mereka menyerukan nama Tuhan di dalam hidup mereka.  
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Retelling Story   : 

 ( Tunjuk yang mau untuk menceritakan kembali kalimat cerita berikut ini 
 

CERITAKAN KEMBALI DENGAN MEMAKAI GAMBAR YANG ADA 
 Hati yang percaya kepada Tuhan ( gambar hati) 

 Mulut yang memanggil nama Tuhan ( gambar mulut) 

 Maka orang seperti itulah yang akan diselamatkan.  ( gambar Salib Kristus) 

 Oleh karena itulah, kita harus beritakan nama Tuhan kepada siapa pun.  
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Our Story    : 

 

 Pertanyaan kepala : Gambar apa saja yang kamu ingat tadi? 

 Pertanyaan hati : Apakah hatimu percaya pada Tuhan? 

Apakah mulutmu mau memanggil nama Tuhan? 

Apakah kamu kasihan dengan orang yang belum diselamatkan? 
 Pertanyaan tangan : Bagaimana caramu memberitakan nama Tuhan kepada temanmu ? 

 

Doa malam    : 

 Tuhan, ajar aku untuk memberitakan namaMu kepada orang-orang disekelilingku agar mereka 

juga ikut memanggil nama-Mu, di dalam nama Yesus, amin.   

 

Kartu Karakter 27    :  
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HARI KE-98 

ENYAHLAH ENGKAU 
Metode Kreatif ; Bermain Tebak Suara 

Disarankan untuk anak 3 tahun ke atas  

 

Bacaan hari ini   : 

Kisah Para Rasul 2:21, Matius 7:22 
 
Tujuan     :  

Anak-anak menjadi pelaku Firman Tuhan dalam hidup mereka 

 

My Story    : 

 

Pernahkah kamu datang ke suatu toko/warung/ tempat rekreasi yang sudah tutup atau 
belum buka? Bagaimana perasaanmu?   
 

Bridge to Story   : 

 

Cari di Alkitabmu ayat ini dan warnailah 
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Bible Story/ Narasi      

Disertai dengan Game tebak suara   :  

 

 Ayo kita baca Matius 7:21-23 

 Nama Tuhan tidak bisa dijadikan jaminan/ tidak bisa menjadi suatu kepastian, 

bahwa hidup kita menyenangkan hati Tuhan. 

 Ada orang yang sering menyerukan nama Tuhan, memakai nama Tuhan, tetapi 

sebenarnya hatinya jauh dari Tuhan, dan mereka justru sering membuat kejahatan/ 

karena mereka tidak melakukan Firman Tuhan dalam setiap harinya 

 Ada yang sudah bernubuat demi nama Tuhan 

 Ada yang sudah mengusir setan demi nama Tuhan 

 Ada yang mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan  

 Tapi ternyata Tuhan tidak pernah mengenal mereka semua. Betapa kecewanya 

ketika mereka tidak boleh masuk, sama seperti kita kecewa saat datang ke toko atau 

warung yang tutup, kita tidak bisa masuk, tetapi kekecewaan ini jauh lebih dalam/ 

jauh lebih parah, karena kalau toko bisa ditunggu kapan dia buka, tetapi kalau 

seseorang tidak boleh masuk dalam kerajaan sorga itu selama-lamanya. 

 Menyerukan nama Tuhan, memanggil nama Tuhan, demi nama Tuhan, ternyata 

tidak boleh hanya di mulut saja, tetapi merupakan suatu hidup yang dekat dengan 

Tuhan, akrab dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, di dalam roh dan kebenaran. 

( Yohanes 4:24) 

 Tidak bisa hanya di bibir saja, tetapi harus juga hidup dalam kebenaran, melakukan 

Firman Tuhan. 

 Orang-orang yang melakukan kebenaran Firman Tuhan, menjadi orang yang 

menyenangkan hati Tuhan. 

 Jadi bukan hanya sekedar di bibir saja, tetapi benar-benar taat.  

 Yoook kita bermain TEBAK SUARA 

 Tutup mata si jadi dengan kain 

 Tebak suara siapa ini : “Tuhan, Tuhan !!” 

 

Retelling Story   : 

 

 ( Putar sebuah botol plastik di lantai, dan saat botol itu berhenti, menunjuk ke siapakah 
kepala botol orang itu harus menceritakan kembali kalimat cerita berikut ini 

 
CERITAKAN KEMBALI DENGAN MEMBERIKAN ECHO/ SUARA YANG BERGEMA 

 MATIUS 7: 21-23 

o Bukan setiap yang yang berseru kepada-Ku 

o Tuhan, Tuhan ! ( Echo) 

o Akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga, melainkan dia yang melakukan 

kehendak Bapa-Ku yang di sorga.  
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o Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan 

( Echo) 

o Bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi 

nama-Mu, ( echo)  dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu 

juga? ( Echo)  

o Pada waktu itulah Akau akan berterus terang kepada mereka dan 

berkata ; Aku tidak pernah mengenal kamu ! Enyahlah dari pada-Ku, 

kamu sekalian pembuat kejahatan ! 

 

Our Story    : 

 

o Pertanyaan kepala: Apakah orang yang sering memanggil nama Tuhan, pasti masuk ke dalam 

Kerajaan Sorga? 

o Pertanyaan hati: Menurutmu bagaimana caranya melakukan kehendak Tuhan atau taat itu? 

o Pertanyaan tangan: Apa rencanamu untuk taat kepada Bapa? 

 

 

Doa malam    : 

o Tuhan, aku mau jadi anak   yang selalu belajar untuk taat kepadaMu, jadi tidak hanya memanggil 

nama-Mu, tetapi juga taat kepadaMu, di dalam nama Yesus, Amin.  

 

Kartu karakter 20    : 
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