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MINGGU VIII 
 

PADA HARI KE TUJUH 
 
Bacaan Alkitab    : 

Hari Bacaan Judul Materi 

Hari ke-50 Keluaran 20:8 
Kejadian pasal 1, Kejadian 2:1-3 

Berhenti, Memberkati, 
Menguduskannya 

Hari ke-51 Keluaran 20:8 
Kejadian 2:1-3 
Mazmur 3:3 

Sela. Hari Sabat. Hari 
Perhentian. 

Hari ke-52 Keluaran 20:8 
Kejadian 2:1-3 
Keluaran 34:21, 35:2, 31:17 

Hari Sabat 

Hari ke-53 Keluaran 20:8 
Kejadian 2:1-3 
Keluaran 16 

Manna dan hari Sabat 

Hari ke-54 Keluaran 20:8 
Kejadian 2:1-3 
Keluaran  23:12 

Lembu, Keledai, Budak, orang 
Asing, Melepas lelah 

Hari ke-55 Keluaran 20:8 
Kejadian 2:1-3 
Yesaya 58:13-14 

Hari kenikmatan. Hari yang 
mulia 

Hari ke-56 Keluaran 20:8 
Kejadian 2:1-3 
Yosua 24:15 

Mezbah Keluarga 

 
Ayat Emas Minggu Ini   : 
 
Keluaran 20:8 
 
Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat 
 
Keluaran 20:8 
 
Ayat Emas Kreatif    :  
Gunakan metode gerakan secara berulang-ulang, lalu pada pengulangan yang kesekian, 
buatlah gerakan saja tanpa bibir bergerak, setiap kata-kata diucapkan dalam hati dan 
pikiran. ( seperti pantomim) 
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PERSIAPAN AYAH BUNDA MINGGU KE 8, UNTUK FAMILY TANGGAL 

11-17 AGUSTUS 2020 

Hari 

ke-50 

Masing-

masing anak 

1 buah 

Alkitab 
 

 

 3 meter 
tali rafia warna apa 

saja 
 

 7 buah 

jepitan jemuran/ alat 

lain untuk 

mengkaitkan 

 

 
7 hari 

penciptaan 

design akan 

disediakan 
 

 1 buah Kamera 
Abadikan kegiatan anda 

bersama anak anda 

Hari 

ke-51 

Masing-

masing anak 

1 buah 

Alkitab  

 1 perangkat alat musik dapur 
sesuaikan dengan jumlah 

keluarga 

 1 buah Kamera 
Abadikan kegiatan anda 

bersama anak anda 

Hari 

ke-52 

Masing-

masing anak 

1 buah 

Alkitab  

 1 buah 
tanggalan bekas bulan 

lalu 
 

 1 buah gunting  

 1 buah Kamera 
Abadikan kegiatan anda 

bersama anak anda 

Hari 

ke-53 

Masing-

masing anak 

1 buah 

Alkitab  

 seperangkat 
Tulisan untuk game 

binggo 
disediakan dalam design 

 1 set kotak binggo disediakan dalam design 

 1 buah Kamera 
Abadikan kegiatan anda 

bersama anak anda 

Hari 

ke-54 

Masing-

masing anak 

1 buah 

Alkitab  

 
hiasan topi 

jari 

kertas tebal warna 

warni 
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hiasan kaca 

mata jari 

kertas tebal warna 

warni 
 

 1 buah Kamera 
Abadikan kegiatan anda 

bersama anak anda 

Hari 

ke-55 

Masing-

masing anak 

1 buah 

Alkitab  

 
print ayat 

terkait 

kertas tebal warna 

putih 
 

 
kertas 

penutup ayat 

kertas tebal warna 

putih 
 

 1 buah Kamera 
Abadikan kegiatan anda 

bersama anak anda 

Hari 

ke-56 

Masing-

masing anak 

1 buah 

Alkitab  

 1 buah 
gitar/ alat musik lain/ 

alat musik dapur 
 

 1 buah Kamera 
Abadikan kegiatan anda 

bersama anak anda 
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HARI KE-50 

BERHENTI, MEMBERKATI, MENGUDUSKANNYA 
Metode Kreatif; Lomba Membuat Urutan Hari Penciptaan, dan Game Sembunyi 

Disarankan untuk usia 3 tahun ke atas 

 

Bacaan hari ini   : 

Kejadian pasal 1, Kejadian 2: 1-3, Keluaran 20:11 
 
Tujuan     :  

 

Anak-anak mengetahui bahwa Tuhan pun berhenti pada hari ke 7. 

 

My Story    : 

 

Apakah menurutmu beristirahat itu perlu? Mengapa?  

 

Bridge to story   : 

 

 Pada hari ke tujuh Tuhan berhenti dari penciptaan lagit dan bumi, laut dan segala isinya. 

Oleh karena itulah Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya.   

 Tuhan pun berhenti pada hari ke tujuh, setelah 6 hari lama-Nya Tuhan menciptakan 

semuanya.  

 
Bible Story/Narasi      

disertai lomba seru     

Lomba Membuat Urutan Hari Penciptaan  

Game Sembunyi    :  

 

 Wah, minggu ini kita telah sampai pada hari ke tujuh. 

 Berminggu-minggu lamanya kita telah belajar hari-hari penciptaan. 

 Mari kita urutkan satu per satu, sambil bermain. 

 BERMAIN JEPITAN JEMURAN 

 Orang tua menjepitkan 7 gambar ; untuk 6 hari penciptaan dan pada hari ke 7 Tuhan 

berhenti. Secara urut 

 Gunakan design gambar yang telah tersedia/ print di kertas tebal dan gunting, jepitkan pada 

tali rafia yang telah dibuat seperti jemuran di dalam ruangan. Atur tinggi jemuran setinggi 

yang dapat dijangkau anak-anak. Jepitan jemuran bisa diganti sistem lain yang mudah untuk 

anak-anak memainkannya. 
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 Ambil lokasi yang tidak membahayakan lalu-lalang anak-anak. 

 Urutan hari-hari penciptaan adalah sbb: 

o Terang 

o Cakrawala 

o Daratan, lautan, tumbuhan 

o Matahari, bulan dan bintang 

o Binatang di laut, burung di udara 

o Binatang di bumi, binatang ternak, binatang melata, binatang liar, dan manusia. 

o Tuhan berhenti pada hari ke 7 

 Minta anak-anak menghafalkan urutan tersebut , karena nanti akan dibuat lomba 

 Setelah dirasa cukup memberi waktu mereka untuk menghafalkannya, kini ambil semua 

gambar pada jemuran, lalu sisakan penjepit tetap ada pada jemuran. 

 Acak gambar pada jemuran. 

 Minta kelompok 1 ( misalnya Ayah dengan kakak) menyusun kembali urutan gambar yang 

telah diacak  pada jemuran secara urut hari-hari penciptaan, tidak boleh melihat Alkitab, 

hitung waktunya, berapa lama/ berapa detik. Setelah itu, acak lagi untuk  bergantian main 

dengan kelompok 2, lakukan hal yang sama,  kelompok mana tercepat menang.  

 Jika tidak ada kelompok, bisa ditanding antara kakak dan adik. 

 Atau bila menggunakan  2 jemuran, dengan print 2 paket gambar, dapat dilombakan 

bersama-sama dan mencari kelompok mana/ siapa yang tercepat dan sekaligus tepat.  
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 DIPADUKAN DENGAN GAME SEMBUNYI 

 Si penyusun ketika menyusun jemuran, harus berteriak keras-keras menyebutkan kartu-

kartu yang disusunnya, agar ayah/bunda yang sedang bersembunyi dapat tahu, sekarang 

sudah sampai pada gambar hari ke berapa. 

 Selama menyusun, ayah/ ibu harus bersembunyi sampai susunan urutan itu selesai. 

 Tugas anak/ tugas penyusun, setelah menyusun harus mencari tempat persembunyian ayah/ 

bunda.  

 Bila ayah/ bunda sampai ketahuan bersembunyi di mana, maka harus bertanggung jawab; 

membuat gerakan apa pun yang diminta oleh anak, misalnya gerakan ; Terang, Cakrawala, 

Daratan, lautan, tumbuhan, Matahari, bulan dan bintang, Binatang di laut, burung di 

udara, Binatang di bumi, binatang ternak, binatang melata, binatang liar, dan manusia, 

Tuhan berhenti pada hari ke 7 

 Semakin lama menyusun, maka semakin jauh ayah/ bunda bersembunyi, semakin sulit 

ditemukan. Semakin cepat menyusun, maka semakin dekat ayah/ bunda bersembunyi/ 

maka semakin mudah ditemukan. 

 Game dapat diulangi lagi, untuk berbeda pemain yang menyusun dan pemain yang 

bersembunyi. 

 Ternyata Tuhan itu pada hari ke 7 Dia berhenti dari segala pekerjaan yang telah dibuat-Nya itu. 

 Kejadian 2: 1-3, Keluaran 20:11 kita baca yuks! 

 Nah hari di mana Tuhan berhenti dari segala pekerjaan-Nya itu, disebut hari Sabat/ hari 

perhentian. 
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Retelling Story   : 

 

 Gunakan gambar pada game jepitan jemuran tadi, untuk mengajak anak-anak menceritakan 

kembali kalimat cerita berikut ini; 

 Pada hari pertama, Tuhan menciptakan Terang 

 Para hari ke dua Tuhan menciptakan Cakrawala 

 Pada hari ke tiga Tuhan menciptakan : Daratan, lautan, tumbuhan 
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 Pada hari ke empat Tuhan menciptakan : Matahari, bulan dan bintang 

 Pada hari ke lima Tuhan menciptakan : Binatang di laut, burung di udara 

 Pada hari ke enam Tuhan menciptakan : Binatang di bumi, binatang ternak, binatang 

melata, binatang liar, dan manusia. 

 Tuhan berhenti pada hari ke 7 

 

Our Story    : 

 

 Pertanyaan kepala: Pada hari ke berapakah Tuhan berhenti dari penciptaan?    

 Pertanyaan hati: Apakah kamu senang menjadi salah seorang yang diciptakan oleh 

Tuhan?  

 Pertanyaan tangan: Perkatakan ayat emas kita minggu ini.  

 

Doa malam    : 

Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, 
dan  pada hari ke-7 Engkau berhenti, kami mengasihiMu, kami senang menjadi ciptaanMu, 
di dalam nama Yesus, amin. 
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Kartu Karakter 38   : 
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HARI KE-51 

SELA. HARI SABAT. HARI PERHENTIAN 
Metode Kreatif; Bermain Alat Musik Dapur 

Bisa untuk anak semua umur 

 

Bacaan hari ini    : 

 

Kejadian 2:1-3, Mazmur 3:3 

 

Tujuan     :  

Anak-anak menjadikan Sabat suatu sela seperti pada aransemen Mazmur 
 

My Story    : 

Alat musik apa yang kamu sukai dan mengapa kamu menyukai alat musik itu? 

 

Bridge to Story   : 

 

 Pada hari ke tujuh Tuhan berhenti dari penciptaan lagit dan bumi, laut dan segala isinya.  

 Oleh karena itulah Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya.   

 Tuhan pun berhenti pada hari ke tujuh. Tuhan ingin kita menjadikan hari Sabat seperti SELA 

dalam sebuah aransement Mazmur. 

 Apa sih sela itu? 

 

Bible Story/ Narasi     

Disertai dengan      

Kegiatan seru; Bermain Alat Musik Dapur : 

 
 Sebelum kita lebih lanjut belajar tentang apa sih yang dimaksud dengan SELA itu, yuks kita baca 

Kejadian 2:1-3, dan Mazmur 3:3 

 SELA..?? Apa arti kata SELA pada Mazmur 3:3... ?? ( dan sebenarnya ada banyak kata sela dalam  

kitab Mazmur; yaitu sebanyak lebih kurang 72 kali; itu belum termasuk kata sela yang ada di 

kitab lain selain kitab Mazmur) 

 Apakah kamu tahu apa arti SELA saat membaca Alkitab? 

 Sela artinya jeda, untuk mengangkat, untuk meninggikan, 

 Juga punya arti sbb; menghitung dengan cermat dan merenungkan pernyataan 

sebelumnya, seperti sedang menimbang uang, atau makanan, atau barang berharga 

dalam sebuah timbangan. 
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 Pada arransement musik artinya, berhenti dan dengarkan; pause, and think of that, 

istirahat dan merenungkannya, itu seperti semacam instrument saja tanpa vocal, 

semacam interlude/ musik di tengah-tengah lagu, untuk memberi kesempatan para 

penyanyi bernafas, dan para pendengar dapat meresapi kata-kata/ syair lagu yang tadi 

baru saja dinyanyikan oleh para penyanyi tersebut. 

https://www.youtube.com/watch?v=PJeTkQigwaQ 
Seperti pada tayangan lagu di YouTube tersebut, yang disebut SELA adalah 
interlude pada detik ke 1.07 sampai detik ke 1.15 
 

 Jadi pada hari Sabat/ yang saat ini kita lakukan pada hari Minggu ( Sejak kebangkitan Yesus, pada 

hari Minggu- dulu dirayakan pada hari Sabtu) – kita seperti orang yang sedang menikmati SELA/ 

atau seperti orang bernyanyi yang sedang bernafas/ atau seperti orang yang sedang mendengar 

interlude/ untuk menikmati syair/ kata-kata yang sebelumnya tadi telah dinyanyikan. 

 Tuhan ingin kita jangan disibukkan terus dari Senin sampai Minggu, tetapi Tuhan ingin kita punya 

hari di mana kita mengambil waktu lebih banyak untuk SELA/ merenungkan Tuhan, memiliki 

waktu khusus untuk Tuhan lebih dari hari-hari biasanya, seperti pada lagu, kita sedang 

menikmati interlude. Setelah peristiwa kebangkitan Yesus, kita melakukan SELA itu pada hari 

Minggu. 

 Yuks kita bermain alat musik dapur 

 Dengan lagu; Hari ini-hari ini-harinya Tuhan ( hayuks siapa yang mau jadi vocalisnya??) 

 Ayah bunda memandu ketukan yang berbeda untuk alat musik dapur yang berbeda-

beda 

 Tong/ nada rendah/ bass: 

  ----- 
/       X      .   X           X      .    / 
 
 

 Ting/ nada tinggi 

 
/       0      0      0       X   / 
 

 Untuk interlude/ sela berikan nada sbb ( bisa dengan harmonika, seruling/ gitar 

melody/ pianika/ senandung vocal non syair) 

-----                           ----                               . 
3  4   /    3    .   2      .   1   /    1    .   .   .   / 1  .   .   0 / 
 

 Ajak anak anak merenungkan setiap kata-kata lagu ini pada saat interlude/ sela / 
tersebut. 

 Kemudian nyanyikan lagi dari awal 

 Kalau memang mereka mengambil waktu sungguh-sungguh pada saat SELA, 
mintalah setiap orang mengatakan pada saat SELA tadi apa yang didapatkan dari 
hasil perenungan tersebut. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PJeTkQigwaQ
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https://www.youtube.com/watch?v=5d_2ocL4FyM 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5d_2ocL4FyM
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Retelling Story   : 

 

Pakai permainan alat musik dapur ini untuk mengajak anak-anak menceritakan kembali 

kalimat cerita berikut ini; 

SELA 

Apa itu sela? 

Sela artinya jeda. 

Saat ada SELA, kita merenungkan 

Berhenti dan dengarkan 

Pause and think of that 

Tuhan berhenti menciptakan pada hari ke-7 

Apa yang Tuhan lakukan? 

SELA 

 

Our Story    : 

 

 Pertanyaan kepala: Sebutkan SELA dalam sebuah lagu sering disebut apa? ( kunci 

jawaban untuk ayah bunda/ guru; interlude) 

 Pertanyaan hati: Apakah Tuhan senang kalau pada hari perhentian/ sela/ hari Minggu 

kita memberi waktu yang lebih banyak untuk beribadah kepada-Nya? Mengapa? 

 Pertanyaan tangan: Tulislah daftar rencanamu untuk apa yang akan kamu lakukan di 

hari perhentian/ hari sela/ hari Minggu, nanti?    

 

Doa malam 

Ajari kami untuk memiliki sukacita di hari perhentian/ hari sela yang Tuhan berikan, di dalam 

nama Yesus, amin. 
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Kartu Karakter 38   : 
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HARI KE-52 

HARI SABAT 
Metode Kreatif; Bermain Cublak-cublak suweng Versi Game Alkitab 

Disarankan untuk semanak berusia 5 tahun ke atas 

 

Bacaan hari ini   :  

 

Keluaran 34:21, Keluaran 35:2, Keluaran 31:17 

 

Tujuan     : 

 

Anak-anak tahu menempatkan Tuhan sebagai yang terpenting dalam hidup mereka 

 

My Story    : 

 

Siapakah yang paling penting bagimu? Mengapa ? 

 

Bridge  to Story   : 

 

 Pada hari ke tujuh Tuhan berhenti dari penciptaan lagit dan bumi, laut dan segala isinya.  

 Hari Sabat adalah hari perhentian yang kudus, hari perhentian penuh bagi Tuhan, hari di mana 

Tuhan berhenti bekerja pada hari-hari penciptaan, dan Tuhan pun beristirahat. 

 Oleh karena itulah Tuhan ingin kita bekerja selama 6 hari, sedangkan pada hari Sabat, Tuhan 

ingin kita berhenti, walaupun itu adalah musim membajak, ataupun bahkan pada musim 

menuai.  

 

Bible Story/ Narasi    

Disertai Game Seru   : 

 

 Di Palestina dikenal beberapa musim sbb: 

 Musim Kemarau/ Musm Panas ( April-September) 

 Musim Panen ( April-Juni) 

 Musim Hujan ( Oktober-Maret) 

 Musim menabur/ membajak ( Nopember-Desember) 

 Musim menabur/ membajak adalah musim yang sangat penting, karena tanah dipersiapkan agar 

siap ditanami 
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 Musim menuai juga adalah musim yang sangat penting, karena pada saat itu jelai/ gandum/ 

buah-buahan/ anggur, dll harus dipetik untuk bisa dimakan/ dijual, sebagai hasil bekerja keras 

sepanjang tahun 

 Namun semua itu cukup dilakukan hanya 6 hari saja, hari ke 7 harus beristirahat, tidak boleh 

membajak ataupun menuai. 

 Jadi sepenting apa pun pekerjaan membajak dan pekerjaan menuai, namun Tuhan harus 

menjadi yang paling penting dari semuanya. Jadi hari Sabat dikhususkan/ menjadi hari yang 

special buat Tuhan. 

 Oleh karena itulah di hari Minggu/ hari perhentian, kita akan mengambil kesempatan untuk 

berbakti pada Tuhan, secara korporat/ secara raya. Bisa secara onsite  ataupun online, bersama-

sama dengan Umat Tuhan lainnya, sebagai anggota tubuh Kristus/ jemaat Tuhan. 

 
 Bermain Game ‘Cublak-cublak Suweng’ Versi  Game Alkitab 

 Potong nama –nama hari pada tanggalan bekas bulan lalu/ tahun lalu. 

 Bila tanggalan terbuat dari kertas tebal, cukup digunting saja pada tiap nama hari 

 Jika tanggalan terbuat dari kertas tipis, maka perlu menempelkan nama hari 

tersebut pada kertas tebal. Gunakan 1 warna yang sama untuk kertas tebal tersebut, 

agar tidak mudah ditandai oleh para pemain, hari Minggu adalah warna apa. 

 Ada satu orang yang duduk membongkok di tengah lingkaran, nantinya dia bertugas 

menebak, siapa orang yang membawa nama hari Minggu. Kita sebut dia  ‘si jadi’ 

 Kartu nama hari di tumpuk di atas punggung si orang yang ada di tengah tadi/ si jadi 

 Setiap orang yang main akan duduk dalam lingkaran, dan masing-masing orang 

mengambil tumpukan nama-nama hari yang sudah ditumpuk dalam keadaan 

terbalik di atas punggung orang yang di tengah.  Satu orang- satu nama hari. ( jika 

orangnya sedikit, boleh 2 tangan, dengan 2 nama hari) 

 Baca nama hari dengan sembunyi, lalu genggam nama hari, sembunyikan di 

belakang punggung. 

 Nyanyikan lagu “ Hari ini harinya Tuhan” 

 Setelah lagu selesai dinyanyikan, maka si orang yang di tengah tadi / si jadi, boleh 

stop membungkuk, lalu harus menebak, siapakah orang di dalam lingkaran yang 

menyembunyikan nama hari Minggu/ hari perhentian. 

 Jika tertebak dengan baik, maka si orang pemegang nama hari Minggu, harus 

menjadi si orang di tengah, atau menjadi ‘si jadi’ berikutnya. 

 Untuk memberi tahu pada si jadi, siapakah pemegang nama hari Minggu, maka si 

pemegang nama hari Minggu, baik tertebak atau pun  tidak, si pemegang nama hari 

Minggu harus berdiri dan memperkatakan ayat emas minggu ini;  

 Keluaran 20:8 

 Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat 

 Keluaran 20:8 

 Dengan demikian si jadi akan tahu, apakah tebakannya benar atau tidak. Jika 

tertebak dengan baik, maka si orang pemegang nama hari Minggu, harus menjadi si 

orang di tengah, atau menjadi ‘si jadi’ berikutnya. 
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Retelling Story   : 

 

Gunakan kartu nama- nama hari dari tanggalan bekas untuk mengajak anak-anak 

menceritakan kembali kalimat cerita berikut ini: 

 

Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu 

Itu adalah nama-nama hari 

Hari berganti hari 

Minggu berganti minggu 

Bulan berganti bulan 

Musim berganti musim 

Musim mambajak dan musim menuai sangat penting 

Tetapi yang paling penting dari semuanya adalah Tuhan 

Tuhan ingin kita menguduskan hari sabat bagi Dia. 
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Our Story    : 

 

 Pertanyaan kepala: Musim-musim apa yang penting bagi orang Israel?  

 Pertanyaan hati : Mengapa harus Tuhan yang menjadi paling penting dalam hidupmu, 

dan bukan yang lain? 

 Pertanyaan tangan : Apa yang membuktikan bahwa Tuhan itu paling penting dalam 

hidupmu? 

 

Doa malam    :  

Tuhan, aku ingin mengingat dan menguduskan hari Sabat, untukMu, di dalam nama Yesus, 
amin. 
 
Kartu Karakter 38   : 

 

 

 
 
 
 
 



                              Jenius Cara Alkitab : “Restore Our Family” 

__________________________________________________________________________  

24                                                                                                         www.jeniuscaraalkitab.com  
 

HARI KE-53 

MANNA DAN HARI SABAT 
Metode Kreatif; Bermain Binggo 

Disarankan untuk umur 7 tahun ke atas 

 

Bacaan hari ini   :  

 

Kejadian 2:1-3, Keluaran 16 

 

Tujuan     : 

 

Anak-anak mengerti pengaturan Tuhan dalam setiap kebutuhan kita, jadi tidak perlu kuatir saat 

menguduskan hari Sabat/ hari perhentian. 

 

My Story    : 

 

Apakah kamu penah kuatir? Mengapa? 

Bridge  to Story   : 

 

 Pada hari ke tujuh Tuhan berhenti dari penciptaan lagit dan bumi, laut dan segala isinya. 

 Oleh karena itulah Tuhan ingin kita bekerja selama 6 hari, sedangkan pada hari Sabat, Tuhan 

ingin kita berhenti. 

 Tuhan yang akan mengatur, pada saat kita berhenti bekerja pada hari Sabat, Tuhan tetap 

memberikan berkat yang cukup, sehingga kita tidak kekurangan.  Anak-anak mengerti 

pengaturan Tuhan dalam setiap kebutuhan kita, jadi tidak perlu kuatir saat menguduskan hari 

Sabat/ hari perhentian. 

 

Bible Story/ Narasi    

Disertai Game Seru   : 

 

 Bermain Binggo 

 Ada 25 kotak berisi kata-kata 

 Print dan potong menjadi 25 kartu 

 Kartu diacak 

 Kartu dibagi dalam kelipatan 5 pada tiap pemain, misalnya setiap pemain dapat 5, atau 

10, atau 15 kartu, dlsb. Jika ada kartu sisa, tidak mengapa, tidak perlu harus dibagikan 

semua. 

 Setiap pemain akan mendapatkan kotak binggo ( Print kotak binggo pada kertas tebal. 

Disediakan 7 kotak binggo untuk 7 orang pemain, setiap kotak binggo, berisi 5 kartu, 
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maka anda dapat sesuaikan dengan anggota keluarga yang akan bermain dan sesuaikan 

dengan tiap pemain akan mendapat berapa kartu) 

 1 kotak binggo berisi 5 kartu, jadi jika pemain mendapat 5 kartu, dia akan mendapat 1 

kotak binggu yang dapat diisi oleh 5 kartu tersebut. 

 Letakkan semua kartu di luar kotak binggo. 

 Ayah atau bunda membaca keseluruhan Keluaran 16:1-36 

 Setiap orang yang merasa kata-kata dalam kartunya disebutkan, maka dapat menaruh 

kartu tersebut pada kotak binggo. 

 Jika pemain terlebih dulu telah memenuhi kotak binggonya sampai penuh, karena kata-

kata dalam kartunya telah disebutkan oleh si pembaca Keluaran 16:1-36, maka dia 

menjadi pemenang pertama. 

 Demikian seterusnya, sampai semua ayat telah terbaca 

 Jadi semua orang harus mendengarkan dengan teliti, dan memeriksa kartunya masing-

masing, kapan kata-kata dalam kartu itu disebutkan dalam pembacaan Alkitab. 

 Pemenang pertama mendapat kehormatan untuk memimpin doa penutup untuk 

materi hari ini/ doa malam 
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35 KARTU BINGGO 
Elim Sin Sinai lima belas dua 

kelaparan langit perlu dua kali lipat 
banyaknya 

pada hari yang 
keenam 

berbau busuk matahari cair disimpan 
sampai pagi 

tidaklah berbau 
busuk 

rasa kue madu disimpan turun 
temurun 

buli-buli empat puluh 
tahun lamanya 

sepersepuluh 
efa 

bersungut-
sungut 

Musa Harun daging kepada Tuhan 

halus “Apakah ini?” segomer 
seorang 

berulat tidak ada ulat di 
dalamnya 

pada hari yang 
keenam ia 

lalu 
beristirahatlah 

warnanya putih ketumbar mesir 
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memberikan 
kepadamu roti 
untuk dua hari. 

bangsa itu pada 
hari ketujuh 

 

KOTAK BINGGO 
     

KOTAK BINGGO 
     

KOTAK BINGGO 
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KOTAK BINGGO 
     

 
KOTAK BINGGO 

     

KOTAK BINGGO 
     

KOTAK BINGGO 
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 Narasi: 

 Nah...seru kan permainan binggo kita hari ini??? 

 Jadi pada hari keenam, Tuhan dapat membuat manna itu berjumlah dua kali lipat, 

sehingga pada hari Sabat, mereka tidak kekurangan. Manna tidak akan berulat dan 

berbau busuk, khusus pada hari Sabat. Tetapi di hari hari biasa kalau mereka 

mengumpulkan banyak sekali, dan sisa, besoknya akan berulat dan berbau busuk. Ajaib 

kan??? 

 Oleh karena itu apabila pada hari Perhentian/ Sabat kita tidak bekerja, tetapi kita 

mengkhususkan diri untuk menguduskannya dan menyediakan hari itu khusus buat 

Tuhan, datang beribadah pada Tuhan, maka kita tidak perlu kuatir, karena Tuhan akan 

mencukupkan semua yang kita butuhkan. 

 Oleh karena itu kelak ketika kita dewasa, kita harus mencari pekerjaan atau menciptakan 

pekerjaan yang membuat kita dapat libur di hari Minggu, sehingga kita dapat bebas 

beribadah. 

 

Retelling Story   : 

 Gunakan kotak binggo yang kosong untuk mengajak  anak-anak menuliskan dan 

menceritakan kembali 2  kalimat cerita berikut ini: 
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KOTAK BINGGO 
 

MANNA  DUA KALI LIPAT DIPERSIAPKAN TUHAN UNTUK HARI SABAT HARI PERHENTIAN. 

TIDAK PERLU  KUATIR APA PUN JUGA SAAT KITA  TAAT PADA PERINTAH TUHAN 
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Our Story    : 

 

 Pertanyaan kepala: Ceritakan tentang mujizat Manna !  

 Pertanyaan hati : Mengapa kadang-kadang kita bisa kuatir?  

 Pertanyaan tangan : Buatlah rencana ke depan, bagaimana caramu untuk menambah jam 

doamu, jam baca Alkitab, dan jam ibadah lainnya !   

 

Doa malam    :  

Terima kasih Tuhan, ketika kami mau taat pada perintah-Mu, maka Engkau sendiri yang 
mengatur hidup kami, mencukupi kebutuhan kami, kami mau menghormati hari Sabat, di 
dalam nama Yesus. 
 
Kartu Karakter 39   : 
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HARI KE-54 

LEMBU, KELEDAI, BUDAK, ORANG ASING, MELEPAS LELAH 
Metode Kreatif : Pentas Jari  

Disarankan untuk  anak 5 tahun ke atas 

 

Bacaan hari ini   :  

Kejadian 2:1-3, Keluaran  23:12 
 
Tujuan     : 

Anak-anak memahami bahwa Tuhan itu sangat memperdulikan bahwa tubuh kita butuh 
waktu untuk rehat/ beristirahat. 
 
My Story    : 

 

Pernahkah kamu merasa sangat lelah/ capek/ letih? Ceritakan ! 

 

Bridge to Story   : 

 

 Pada zaman dulu ada namanya budak di antara bangsa Israel, yaitu orang yang menjadi pelayan. 

 Ada juga di antara mereka yang disebut orang asing, yaitu orang yang bukan lahir sebagai orang 

Israel. 

 
Bible Story/ Narasi     

Disertai dengan Pentas jari seru : 

 

 Pada hari ke tujuh Tuhan berhenti dari penciptaan lagit dan bumi, laut dan segala isinya. Oleh 

karena itulah Tuhan ingin kita bekerja selama 6 hari, sedangkan pada hari Sabat, Tuhan ingin 

kita berhenti. 

 Tuhan ingin agar lembu, keledai, anak budak perempuan, dan orang asing, mereka semua dapat 

beristirahat pada hari Sabat. Karena Tuhan sangat berperikemanusiaan bahkan 

berperikebinatangan juga. 

 Tuhan mengasihi semua ciptaan-Nya, Dia tahu bahwa para pekerja dan hewan yang membantu 

pekerjaan manusia pun membutuhkan istirahat. Jadi Tuhan itu sangat memperdulikan bahwa 

tubuh kita butuh waktu untuk rehat/ beristirahat. 

 Workaholic adalah sebutan buat orang yang ‘gila kerja’ yang tidak mengenal istirahat. Tuhan 

tidak ingin kita menjadi orang yang workaholic, karena jika kita seperti itu, tidak mengenal 

istirahat, kita gampang sakit/ tubuh kita akan mudah rusak. Karena Tuhan mendesign tubuh kita 

dengan aturan ada waktu istirahat. 
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 Ayo kita baca Keluaran  23:12. Hebat ya Tuhan kita itu? Begitu Dia mengasihi umat-Nya. Perintah 

untuk beristirahat pada hari perhentian adalah salah satunya buat kepentingan manusia itu 

sendiri. Agar dengan punya hari untuk beristirahat, tubuh kita juga menjadi sehat/ kuat. 

 Yuk kita buat pentas jari berbaju 

 Pentas Jari berbaju 

 Buatlah baju-baju para budak yang bekerja pada orang Israel 

 Budak 1 

 Budak 2 

 Budak 3 

 Lihat contoh pada tayangan ini 

https://www.youtube.com/watch?v=wqXiDaSU-DE 

 Lihat pada menit ke 14.04-16.48 

 Buat potongan karton tebal warna warni ukuran 10 X 16,5 

 Lipat kedua ujungnya ke tengah, lem dengan kuat untuk menyatukan ujungnya 

 Gambari jari anda atau anak-anak dengan sepidol hitam,  seperti gambaran para 

budak 

 Gunakan naskah pendek berikut ini untuk pentas jari berbaju ini 

 Gunakan meja dan tepiannya sebagai panggung pentas jari ini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wqXiDaSU-DE
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NASKAH PENTAS JARI BERBAJU 
 

Budak 1 : Hai teman-teman...kalian capek tidak? 

Budak 2 : Lumayan juga sih..sekarang kan musim panen, jadi seharian ini aku 
memanen kacang tanah di kebun tuan kita 

Budak 3 : Kalau aku sedang memotong ranting-ranting dari pohon anggur, biar 
mereka lebih banyak lagi berbuah. Seharian ini lumayan capek juga.... 

Budak 1 : Lho besok kan hari sabat...!! 

Budak 2 : Oh ya benar....puji Tuhan !! Berarti itu saatnya kita beristirahat...!! Huih !! 
Budak 3 : Oh ya benar...Ashieeekkkk  !! Besok hari perhentian....kita bisa melepas 

lelah... 
Budak 1 : Biarkan lembu-lembu yang membajak tanah, mereka juga istirahat, kasihan 

juga kalau mereka kerja terus !! 
Budak 2 : Betul itu !! Juga para keledai yang biasa mengangkut hasil panen, mereka 

juga bisa beristirahat...Haleluya !! 
Budak 3 : Jangan lupa kawan...!! Kita akan ikut tuan kita beribadah ya ...!! Kita akan 

ikut menghormati hari perhentian, dan beribadah pada Tuhan...bagaimana 
menurut kalian ?? 

Budak 1 
&2 

: Setuju !! Iya aku setuju !! 
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DESIGN  BAJU UNTUK PENTAS JARI 
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Retelling Story     

Disertai dengan belajar lagu baru : 

 

 Gunakan pentas jari untuk mengajak anak-anak menceritakan kembali kalimat cerita 

berikut ini: 

Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. 

Dia adalah Tuhan yang berperikemanusiaan dan juga berperikebinatangan. 

Pada hari Sabat, Tuhan memerintahkan semuanya beristirahat  

setelah satu minggu penuh lelah bekerja. 

Para budak, dan binatang bekerja boleh beristirahat. 

Bangsa Israel boleh beribadah ke rumah Tuhan pada hari Sabat 

Haleluya !! 

Yok kita menjadi orang yang mengerti pentingnya beristirahat. 

Tubuh kita membutuhkan istirahat ! 

 

Our Story    : 

 

 Pertanyaan kepala: Apakah binatang pekerja juga butuh istirahat? 

 Pertanyaan hati: Apakah Tuhan memperhatikan bahwa kita butuh istirahat? 

 Pertanyaan tangan: Apa saya yang ashik dilakukan pada saat hari libur? 

 

Doa malam    : 

Tuhan, betapa Engkau memperhatikan para budak yang perlu beristirahat, terima kasih 
Tuhan, kami manusia perlu beristirahat dari kesibukan kami. Jadikan kami orang-orang yang 
menjaga kesehatan kami dengan baik, dengan cara memiliki waktu untuk beristirahat, di 
dalam nama Yesus, amin. 
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Kartu Karakter 38   : 
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HARI KE-55 

HARI KENIKMATAN. HARI YANG MULIA 
Metode Kreatif ; Game Ayat 

Disarankan dilakukan anak-anak 7 tahun ke atas 

 

Bacaan hari ini   :  

Kejadian 2:1-3, Yesaya 58:13-14 
 
Tujuan     :  

 

Anak-anak bersukacita melakukan perintah hukum Sabat. 

 

My Story    : 

 

Ceritakan apa bedanya melakukan sesuatu dengan bersukacita, dan apa bedanya dengan 

melakukan sesuatu dengan bersungut-sungut.  

 

Bridge to story   : 

 

 Ada banyak alasan orang datang beribadah di rumah Tuhan, ada yang karena rindu ingin datang 

pada Tuhan, ada juga yang karena takut dimarahin kalau tidak berangkat beribadah di rumah 

Tuhan, ada juga yang karena supaya dilihat orang lain bahwa dia itu orang yang kristen/ 

beragama, dll.  

 Tetapi bila kita datang ke rumah Tuhan, sebenarnya karena apa? 

 
Bible Story/Narasi    

Disertai dengan    

Lomba Ayat Seru   : 

 

 Pada hari ke tujuh Tuhan berhenti dari penciptaan lagit dan bumi, laut dan segala isinya. 

 Oleh karena itulah Tuhan ingin kita bekerja selama 6 hari, sedangkan pada hari Sabat, Tuhan 

ingin kita berhenti. 

 Namun Tuhan ingin kita melakukan perintah ini dengan hati yang bersukacita, menikmati, tidak 

terpaksa. 

 Kita harus  bersukacita melakukan perintah hukum Sabat, bukan dengan hati yang mengomel, 

menggerutu, bersungut-sungut, dll 
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 Karena hari perhentian, di mana kita berhenti dari pekerjaan dan juga kita bisa menguduskannya 

untuk beribadah, jika kita lakukan hal itu dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh sukacita, 

akan menyenangkan hati Tuhan 

 Mari kita baca hanya 1 kali saja Yesaya 59:13-14, tapi harus dengan penuh ketelitian, karena 

nanti ayat-ayat ini akan menjadi lomba buat kita. 

 Lomba Ayat Tutup Buka 

 Setelah membaca 1 kali saja, Yesaya 59:13-14, kini tersedia ayat yang bagian-bagiannya 

ditutup. 

 Tugas kita adalah menaruh jawaban yang tepat. Tidak boleh melihat Alkitab lagi 

 Jika tutup dibuka, dan ayat tersebut memang sama dengan jawaban yang tepat, berarti 

kita menang. 
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TUTUPI BAGIAN YANG DIKETIK TEBAL DAN BERGARIS BAWAH 
DENGAN POTONGAN KERTAS TEBAL 

SEHINGGA TULISAN DI BAWAHNYA TIDAK TERBACA. 

Yesaya 58:13 
 
Apabila engkau tidak    menginjak-injak hukum Sabat 
 

dan tidak melakukan    urusanmu     
 
pada hari kudus-Ku; 
 
apabila engkau menyebutkan hari Sabat     
 
"hari kenikmatan  ", 
 
dan hari kudus TUHAN    "hari yang mulia"; 
 
apabila engkau    menghormatinya 
 
dengan tidak menjalankan    segala acaramu 
 
dan dengan tidak mengurus    urusanmu 
 
atau berkata     omong kosong, 
 
58:14 maka engkau akan    bersenang-senang 
 
karena TUHAN, 
 
dan Aku akan membuat engkau  
 
melintasi    puncak  bukit-bukit di bumi  
 
dengan    kendaraan kemenangan; 
 
Aku akan memberi makan engkau 
 
dari    milik pusaka  Yakub,  
 
bapa leluhurmu, 
 
sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. 
 

 
 
 

https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Yes&chapter=58&verse=13
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Yes&chapter=58&verse=14
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PRINT JAWABAN INI, GUNTING SESUAI GARIS DAN 
TARUHLAH PADA TEMPAT YANG TERTUTUP. 

COCOKKAN DENGAN CARA MEMBUKA PENUTUP AYAT 
 

menginjak-injak hukum Sabat 
 
urusanmu     
 
"hari kenikmatan  ", 
 
"hari yang mulia"; 
 
menghormatinya 
 
segala acaramu 
 
urusanmu 
 
omong kosong, 
 
bersenang-senang 
 
puncak  bukit-bukit di bumi  
 
kendaraan kemenangan; 
 
milik pusaka  Yakub,  
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Retelling Story   : 

 

 Gunakan Yesaya 58:13 pada game tadi untuk mengajak anak-anak menceritakan kembali 

kalimat cerita dari ayat tersebut dengan membuat gerakan untuk setiap kata yang dicetak 

tebal. 

Yesaya 58:13 
 

Apabila engkau tidak    menginjak-injak hukum Sabat 
 

dan tidak melakukan    urusanmu 
 

pada hari kudus-Ku; 
 

apabila engkau menyebutkan hari Sabat 
 

"hari kenikmatan  ", 
 

dan hari kudus TUHAN    "hari yang mulia"; 
 

apabila engkau    menghormatinya 
 

dengan tidak menjalankan    segala acaramu 
 

dan dengan tidak mengurus    urusanmu 
 

atau berkata     omong kosong, 
 

58:14 maka engkau akan    bersenang-senang 
 

karena TUHAN, 
 

dan Aku akan membuat engkau 
 

melintasi    puncak  bukit-bukit di bumi 
 

dengan    kendaraan kemenangan; 
 

Aku akan memberi makan engkau 
 

dari    milik pusaka  Yakub, 
 

bapa leluhurmu, 
 

sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. 
 

https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Yes&chapter=58&verse=13
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Yes&chapter=58&verse=14
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Our Story    : 

 

 Pertanyaan kepala : Apa untungnya kalau kita datang ke rumah Tuhan dengan terpaksa?  

 Pertanyaan hati : Apa yang paling kamu rindukan di rumah Tuhan?  

 Pertanyaan tangan : Sebutkan 3 hal yang akan kamu lakukan di rumah Tuhan ! 

 

Doa malam    : 

Tuhan, jadikan aku anak yang mau menikmati hari perhentian, karena hal itu menyenangkan 
hati-Mu, di dalam nama Yesus, Amin.  
 
Kartu Karakter 38   : 
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HARI KE-56 

MEZBAH KELUARGA 
Metode Kreatif ; Praktek Mezbah Keluarga  

Disarankan untuk keikutsertaan seluruh anggota keluarga.  

 

Bacaan hari ini   : 

 

Kejadian 2:1-3, Yosua 24:15 

 

Tujuan     :  

 

Anak-anak dapat mempraktekkan unsur-unsur ibadah dalam sebuah mezbah keluarga. 

 

My Story    : 

 

Apakah kamu pernah berdoa dan beribadah bersama dengan keluargamu di rumah? 

Ceritakan pengalamanmu ! 

 

Bridge to Story   : 

Mezbah https://alkitab.sabda.org/dictionary.php?word=Mezbah 
 
 Inilah fakta Alkitab tentang Mezbah yang dapat kita temui di Perjanjian Lama 

 Mezbah diadakan untuk korban kepada Tuhan (Keluaran 20:24)  

 Mezbah harus dibuat dari tanah atau batu kasar (Keluaran 20:24,25), atau batu gunung ( Hakim 

6:19-21). Mezbah tidak boleh dianiki dengan tangga ( Keluaran 20:26) 

 Tuhan membenci pembuatan mezbah dari batu bata ( Yesaya 65:3) 

 Sedangkan di Perjanjian Baru, kita tidak membuat mezbah yang seperti itu lagi, karena mezbah 

seperti pada PL telah diganti dengan Korban Kristus di kayu salib, Ibrani 13:12.  

 Oleh karena itu saat kita bersekutu dan berkumpul di dalam nama Yesus, beribadah bersama, 

kita juga menyebutnya sebagai Mezbah. 

 Ketika sebuah keluarga berkumpul bersama untuk beribadah, disebut Mezbah Keluarga.  

 
Bible Story/ Narasi      

Disertai dengan Praktek Mezbah Keluarga  : 

 

 Pada hari ke tujuh Tuhan berhenti dari penciptaan lagit dan bumi, laut dan segala isinya.  

 Oleh karena itulah Tuhan ingin kita bekerja selama 6 hari, sedangkan pada hari Sabat, Tuhan 

ingin kita berhenti. 

https://alkitab.sabda.org/dictionary.php?word=Mezbah
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 Ayo kita mempraktekkan unsur-unsur ibadah dalam sebuah mezbah keluarga. 

 Praktek Mezbah Keluarga 

 Ayah atau Bunda dapat membagi tugas atau dapat juga melatih kakak atau adik  

membagi tugas siapa yang akan memimpin unsur-unsur ibadah sbb: ( sesuaikan dengan 

kapasitas dan talenta) 

 Doa Pembukaan    : oleh.................. 

 Pujian awal     : oleh.................. 

 Pujian pra firman Tuhan   : oleh.................. 

 Pembacaan firman Tuhan ; Yosua 24: 1-28 : oleh.................. 

 Perenungan firman Tuhan   : oleh.................. 

 Doa respon firman Tuhan   : oleh.................. 

 Doa syafaat     : oleh.................. 

 Doa penutup    : oleh.................. 

 Perenungan Firman Tuhan dengan intisari sebagai berikut: 

 Yosua 24 ini adalah kotbah daripada Yosua yang juga berisi pesan Tuhan buat 

bangsa Israel yang dipimpinnya 

 Yosua , menyampaikan pesan Tuhan yang berisi sejarah bangsa Israel 

 Nenak moyang daripada Abraham adalah orang –orang yang tidak mengenal 

Allah Israel, mereka adalah Terah ( ayah Abraham) dan Nahor ( kakek daripada 

Abraham) . Mereka berdiam di seberang sungai Efrat 

 Lalu anak cucu Abraham, yaitu Yakub dan keturunannya ada di Mesir di zaman 

Yusuf dan seterusnya. Di sana ada juga berhala-berhala Mesir 

 Pada saat mereka memasuki tanah Kanaan, ada juga berhala-berhala orang 

Amori, di tanah itu. 

 Yosua mengumumkan, bahwa dia dan seisi rumahnya, tidak mau beribadah 

kepada berhala berhala di seberang sungai Efrat, juga berhala –berhala di Mesir, 

juga berhala-berhala orang Amori di tanah Kanaan ini, melainkan Yosua 

mengumumkan bahwa dia mau beribadah kepada TUHAN Israel. 

 Demikian juga kita seminggu ini sudah belajar bagaimana menguduskan hari sabat, kita mau 

beribadah kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang benar, Tuhan Yesus Kristus, Bapa 

dan Roh Kudus. Kita tidak menyembah berhala-berhala yang bukan Allah yang benar. 

Retelling Story   : 

 Gunakan Yosua 24:15 untuk mengajak anak-anak menceritakan kembali kalimat cerita berikut 

ini: 

Tetapi aku dan seisi rumahku,  

kami akan beribadah kepada TUHAN ! 

 

 Our Story    : 

 Pertanyaan kepala: Apakah Tuhan hadir saat kita semua berkumpul menyembah Dia?  

 Pertanyaan hati: Apa bedanya berdoa sendiri dan berdoa bersama dengan keluarga ?   

 Pertanyaan tangan: Sebutkan 5 pokok doamu buat anggota keluargamu ! 
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Doa malam    : 

Tuhan, aku mau menyembah Allah yang benar. Di dalam nama Yesus, Haleluya, Amin.  
 

Kartu karakter 18    : 

 

 

 
 
 
 
 
 


