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MINGGU XV 
 

TERANGKAT KE SURGA 
 
Bacaan Alkitab    : 

Hari Bacaan Judul Materi 

Hari ke-99 Matius 3:2, Filipi 3:20-21, I Petrus 

1:4, Matius 6:20, Yohanes 3:13 

 

Sorga adalah tempat yang dijanjikan. 

Hari ke-

100 

Matius 3:2, Kejadian  5:21-24, 
Ulangan 30:16;  Ibrani 11:5-6, 
Matius 5:16, Matius 6:9, 
Yohanes 14:2 
 

Sorga adalah Rumah Bapa  

Hari ke-

101 

Matius 3:2, Ibrani 11:5, Ibrani 
12: 22-23 
 

Sorga adalah tempat yang berpenghuni 

Hari ke-

102 

Matius 3:2, Yudas 1:14, Yohanes 
14:2-3, I Korintus 3:10-15 
 

Sorga adalah tempat yang disiapkan. 

Hari ke-

103 

Matius 3:2, I Raj 19:1-4,  II Raja 
2:1-11, Wahyu 21:1-27 
 

Sorga adalah tempat yang sempurna 

Hari ke-

104 

Matius 3:2, Markus 16:19, Lukas 
24: 50-53, Kis 1: 6-11, II Kor 5: 9-
10, I Yoh 1:9, Galatia 2:21 
 

Yesus terangkat ke sorga.  

 

Hari ke-

105 

Matius 3:2, I Korintus 15: 50-58,  
I Tes 4:16-17, Filipi 3:21, Wahyu 
21:3, Roma 10:9-10 
 

Sorga adalah tempat di mana ada 

penyembahan yang sempurna 

 
Ayat Emas Minggu Ini   : 
 
Matius 3:2 
 
“Bertobatlah, sebab Kerajaan Sorga sudah dekat!” 
 
Matius 3:2 
 
 
 
 



Ayat Emas Kreatif    :  
 
Setelah berulang kali memperkatakan ayat emas tersebut dengan gerakan dan kata-kata, 
kini kita lanjutkan dengan menebak suara 
 

Matius 4:17 ( kalimat ini diucapkan oleh Tuhan Yesus) 
 
Matius 3:2 ( kalimat serupa  diucapkan oleh Yohanes Pembabtis) 
 

Buatlah 2 resonansi suara yang berbeda , yang satu untuk suara Tuhan Yesus ( misal pakai 
resonansi dada), yang satu lagi untuk suara Yohanes Pembabtis ( misal pakai resonansi 
leher)   
 
Mintalah anak-anak menebak, saat ini ayah/bunda memakai suara siapa. Ulangi lagi 
beberapa kali dengan pergantian resonansi suara yang berbeda-beda. Setelah berulang-
ulang anak-anak menebak suara, kini mintalah mereka mengulangi lagi ayat tadi bersama-
sama dengan suara-suara yang berganti-ganti, lengkap dengan alamat ayat.  ( karena sudah 
memperkatakan di awal tadi, juga sudah mendengar beberapa kali untuk menebak, pastinya 
di termin terakhir ini mereka dapat jauh lebih baik lagi saat memperkatakannya)  
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PERSIAPAN AYAH BUNDA/ GURU  MINGGU KE 11 

Hari ke-

99 

Masing-

masing anak 

1 buah  

  

Alkitab 

  

  

  

 1 lembar  tissue per orang   

 1 kamera 
Abadikan kegiatan bersama 

anak anda 

Hari ke-

100 

Masing-

masing anak 

1 buah 

Alkitab   

 1 lembar  

karton/ potong 

ukuran HVS per 

orang 2 lembar HVS 

  

 1 alat Perekam dari HP   

 1 buah warna 

cat air/ pewarna 

kue/ usahakan 

warna coklat 

  

 1 buah kuas   

 1 buah piring plastik   

 1 pack 
alat pewarna ayat 

Alkitab 
  

 1 buah Kamera 
Abadikan kegiatan bersama 

anak anda 

Hari ke-

101 

Masing-

masing anak 

1 buah 

Alkitab   

 1 lembar  karton   

 1 buah gunting   

 
1 paket kertas 
sampul 

macam-macam 
warna 

  

 
beberapa 
buah 

pita   

 beberapa  warna gliter/ dll   

 1 buah Kamera 
Abadikan kegiatan bersama 

anak anda 

Hari ke-

102 

Masing-

masing anak 

1 buah 

Alkitab   

 1 buah  alat pemutar video   
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 1 pack 
alat pewarna ayat 

Alkitab 
  

  1 buah Kamera 
Abadikan kegiatan bersama 

anak anda 

Hari ke-

103 

Masing-

masing anak 

1 buah 

Alkitab   

 1 buah alat pemutar video    

 1 buah Kamera 
Abadikan kegiatan bersama 

anak anda 

Hari ke-

104 

Masing-

masing anak 

1 buah 

Alkitab   

 1 buah 
tanggalan 2021 atau 

tahun apa saja 
  

 1 buah kamera 
Abadikan kegiatan bersama 

anak anda 

Hari ke-

105 

Masing-

masing anak 

1 buah 

Alkitab   

 1 gulung tali rafia 
materi print sudah ada pada 

materi ini 

 1 buah Kamera 
Abadikan kegiatan bersama 

anak anda 
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HARI KE-99 

SORGA ADALAH TEMPAT YANG DIJANJIKAN 
Metode Kreatif; Lomba Meniup Tissue, Lomba Cepat Baca 

Disarankan untuk usia 3 tahun ke atas 

 

Bacaan hari ini   : 

Matius 3:2, Filipi 3:20-21, I Petrus 1:4, Matius 6:20, Yohanes 3:13 

 

Tujuan     :  

 

Anak-anak merindukan sorga yang benar-benar ada. 

 

My Story    : 

Pernahkah kamu mimpi tentang sorga, atau membayangkan sorga itu seperti apa? Ceritakan 
donk ! 
 

Bridge to story   : 

 Tahukah kamu bahwa Tuhan Yesus telah turun dari sorga dan juga telah naik ke sorga? Jadi Sorga 
itu ada, coba bacalah di Yohanes 3:13 
 
 

Bible Story/Narasi         : 

Disertai Lomba Meniup Tissue dan Lomba Cepat Baca   : 

 

 Lomba meniup Tissue    : 

 Berikan pada tiap anak, satu lembar tissue 

 Mintalah mereka memegang kedua ujung atas daripada tissue tersebut dengan 

tangan kanan dan tangan kiri 

 Dengan hitungan; satu, dua, tiga ! Tiuplah tissue itu dalam sebuah lomba siapa yang 

dapat meniup tissue itu terlama/ tanpa menarik nafas ke dua/ jadi hanya boleh satu 

tarikan nafas saja 

 Bagi yang menang, mendapat keistimewaan untuk menjawab pertanyaan ini: 

 Mengapa tissue itu bergerak? 

 Apakah angin itu ada? 

 Apakah angin itu dapat dilihat ? Mungkin warnanya atau bentuknya? 

 Jika tidak dapat dilihat, apakah kamu yakin bahwa angin itu ada? 

 Lomba dapat diulangi lagi, dan pemenangnya, mendapat keistimewaan menanyakan 

pertanyaan yang sama pada yang kalah. 

 Ulangi lomba ini beberapa kali sepuasnya.  
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Bible Story/ Narasi   : 

 Kesimpulan game; ternyata angin itu tidak dapat dilihat warnanya atau bentuknya, tetapi angin 
itu benar-benar ada ya. 

 Buktinya tissue itu bisa bergerak saat ditiup oleh tiupan angin dari mulut kita 

 Sekarang pemenang terbanyak ( dari beberapa kali game tiup tissue) tadi, mendapat 
keistimewaan menjawab pertanyaan ini: 

 Menurutmu, apakah sorga itu benar benar ada? 

 Apakah saat ini kamu dapat melihat sorga itu seperti apa bentuk atau warnanya? 

 Apakah kamu yakin, sorga itu ada? 
 

 Lomba Cepat Baca ( cepat-cepatan membuka ayat Alkitab dan membacanya)  

 Setiap anak siap dengan Alkitab buku semuanya, atau HP semuanya ( jadi harus 
sama alatnya, agar keadilan tetap terjaga) 

 Cepat-cepat buka, dan baca ayat yang diminta. Siapa yang paling cepat selesai 
membuka ayat yang tepat dan membaca ayat yang tepat sampai titik, dia 
pemenangnya 

 Filipi 3:20-21, pemenangnya mendapat keistimewaan untuk menjawab 
pertanyaan ini: 

 Apakah sorga itu ada? ( kunci jawaban; ada) 

 Apakah di sorga ada kewarganegaraan? ( kunci jawaban; ada) 

 Apakah di sorga ada tubuh hina? ( kunci jawaban; tidak ada) 

 Apakah di sorga ada yang sakit pusing atau diare? ( kunci jawaban; 
tidak ada, karena orang-orang di sorga tubuh kita mulia/ jadi tubuh 
mulia ini tidak bisa pusing atau diare)  

 I Petrus 1:4, pemenangnya mendapat keistimewaan untuk menjawab 
pertanyaan ini: 

 Apakah sorga itu ada? ( kunci jawaban; ada) 

 Apakah di sorga ada kebinasaan/ kerusakan/ kehancuran? ( kunci 
jawaban; tidak ada) 

 Apakah di sorga ada kecemaran/ hal-hal yang kotor? ( kunci 
jawaban; tidak ada) 

 Apakah di sorga ada yang layu? Misalnya mawar layu, pohon yang 
layu ? ( kunci jawaban; tidak ada)  

 Matius 6:20, pemenangnya mendapat keistimewaan untuk menjawab 
pertanyaan ini: 

 Apakah sorga itu ada? ( kunci jawaban; ada) 

 Apakah di sorga ada ngengat? ( kunci jawaban; tidak ada) 

 Apakah di sorga ada karat? ( kunci jawaban; tidak ada) 

 Apakah di sorga ada pencuri/ terjadi perampokan? ( kunci jawaban; 
tidak ada)  

 Kesimpulan dari semua ayat tadi adalah: Ternyata Sorga itu ada ! Apakah kamu merindukan 
sorga?  
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Retelling Story   : 

 Siapa yang paling banyak menjadi pemenang dalam pembacaan ayat tadi, mendapat 
keistimewaan untuk menceritakan kembali kalimat cerita di bawah ii 

 
CERITAKAN KEMBALI  

 

 Angin itu tidak terlihat bentuk atau warnanya, tetapi angin itu ada. 

 Demikian juga sorga, walaupun kita tidak dapat melihat bentuk atau warnanya 
sekarang ini, sorga itu ada ! 

 Di sorga kita mempunyai tubuh yang mulia ! 

 Di sorga tidak ada kebinasaan, kecemaran, atau kelayuan 

 Di sorga tidak ada ngengat, karat ataupun pencuri 

 Ayo kita merindukan sorga ! 

  

Our Story    : 

 

 Pertanyaan kepala:  
 Apa sorga itu ada? 

 Tubuh kita di sorga nanti seperti apa ya? 

 Pertanyaan hati:  
 Apakah kamu mau mulai merindukan sorga dari sekarang? 

 Pertanyaan tangan:  
 Kira-kira di sorga nanti apa yang akan kamu katakan kepada Tuhan? 

 Kira-kira di sorga nanti apa yang akan kamu lakukan? 

 Hal-hal seperti apa yang di dunia ini kita lakukan, dan di sorga nanti kita lakukan lagi?  
 

Doa malam    : 

Tuhan Yesus, aku merindukan sorga, karena sorga itu ada. Berikan aku mimpi yang indah , di 
dalam nama Yesus, Amin.  
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Kartu Karakter 59   : 
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HARI KE-100 

SORGA ADALAH RUMAH BAPA 
Metode Kreatif; Membuat Video Clip Sederhana 

Disarankan untuk anak 7 tahun ke atas 

 

Bacaan hari ini    : 

Matius 3:2, Kejadian  5:21-24, Ulangan 30:16;  Ibrani 11:5-6, Matius 5:16, Matius 6:9, 
Yohanes 14:2 
 

Tujuan     :  

 

Anak-anak menjadi orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Anak-anak merindukan Sorga, 

karena di sorga nanti kita tinggal bersama dengan Bapa 

 

My Story    : 

 

 Pernahkah kamu diajak oleh orang tuamu pergi ke rumah sakit atau pergi ke rumah duka atau 

pergi ke rumah seseorang yang mana di tempat itu ada orang yang sudah meninggal/ mati? 

Ceritakan pengalamanmu ! 

 

Bridge to Story   : 

Apakah sebabnya seseorang bisa mati? 

Penyebab kematian 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kematian 

 Seiring penuaan usia makhluk hidup, tubuh mereka akan perlahan-lahan 
mulai berhenti bekerja. 

 Jika tubuh tidak mampu melawan penyakit, atau tidak diobati. 

 Kecelakaan seperti tenggelam, kecelakaan lalu-lintas atau tertabrak, terjatuh 
dari ketinggian, dan lain-lain. 

 Lingkungan dengan suhu yang sangat dingin atau yang terlalu panas. 

 Pendarahan yang diakibatkan luka yang parah. 

 Kekurangan makanan, air, udara, dan perlindungan. 

 Diserang dan dimakan (pembunuhan). 

 Infeksi dari gigitan hewan berbisa maupun hewan yang 
terinfeksi virus berbahaya. 

 Kematian sebelum lahir, karena perawatan janin yang tidak benar. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kematian
https://id.wikipedia.org/wiki/Usia
https://id.wikipedia.org/wiki/Makhluk_hidup
https://id.wikipedia.org/wiki/Tubuh
https://id.wikipedia.org/wiki/Tubuh
https://id.wikipedia.org/wiki/Penyakit
https://id.wikipedia.org/wiki/Kecelakaan
https://id.wikipedia.org/wiki/Tenggelam
https://id.wikipedia.org/wiki/Kecelakaan_lalu-lintas
https://id.wikipedia.org/wiki/Ketinggian
https://id.wikipedia.org/wiki/Suhu
https://id.wikipedia.org/wiki/Panas
https://id.wikipedia.org/wiki/Pendarahan
https://id.wikipedia.org/wiki/Luka
https://id.wikipedia.org/wiki/Makanan
https://id.wikipedia.org/wiki/Air
https://id.wikipedia.org/wiki/Udara
https://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan
https://id.wikipedia.org/wiki/Infeksi
https://id.wikipedia.org/wiki/Hewan
https://id.wikipedia.org/wiki/Virus
https://id.wikipedia.org/wiki/Lahir
https://id.wikipedia.org/wiki/Janin
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 Melakukan perbuatan buruk sehingga mendapat hukuman atau vonis yang 
dijatuhkan oleh pengadilan atau tanpa pengadilan (hukuman mati). 

 Bunuh diri ( tambahan dari penulis) 

 Malpraktik/ kesalahan pengobatan yang sampai menyebabkan kematian. 
( tambahan dari penulis) 

 

 

Bible Story/ Narasi      

Disertai Membuat Video Clip Sederhana  : 

 

Membuat Video Clip Sederhana   : 

 

https://youtu.be/IH91OT52YA0 
 

 Bahan yang dibutuhkan :  

 kertas karton putih, cat air berwarna hijau atau warna lain. 

 

 Alat yang dibutuhkan :  

 sepasang telapak kaki, HP yang memiliki fasilitas rekam video 

 

 Cara merekam :  

 Setelah mencap dua kaki sepasang, kanan dan kiri di dua karton berbeda,  

 Kini play satu detik untuk gambar dua kaki bersebelahan,  

 pause terserah anda berapa lama,  

 play lagi satu detik untuk kaki kiri, letakkan posisi di bawah,  

 pause lagi,  

 play lagi satu detik untuk kaki kanan letakkan di atas,  

 pause lagi,  

 play lagi satu detik untuk kaki kiri, demikian seterusnya.  

 Anda bisa membuat dengan lebih kreatif, caranya dengan membuat seolah-olah 

menapaki jalan berbelok, menikung, dlsb. 

 
Bible Story/ Narasi  : 

 
 (*) pembahasan diambil dari buku Silsilah di Kitab Kejadian, oleh Pdt. Abraham Park, D.Min., 

D.D. halaman 126, 134 

 Di dalam Alkitab dikisahkan orang-orang yang diangkat ke sorga, di antaranya adalah Henokh, 

Elia, Tuhan Yesus, dan nanti akan terjadi juga pada orang-orang percaya pada akhir zaman. 

 Artinya orang-orang ini tidak mengalami kematian, mereka langsung diangkat ke sorga hidup-

hidup. 

 Pada materi ke 99  yang lalu kita sudah belajar bahwa sorga itu benar-benar ada. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan
https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati
https://youtu.be/IH91OT52YA0
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 Hari ini kita akan mengenal tokoh Henokh dalam Alkitab, yang diangkat ke sorga hidup-hidup, 

jadi dia tidak mengalami kematian. 

 Suatu hari Henokh ini lahir dan terus bertumbuh sampai dia berumur 65 tahun 

 Arti nama Henokh adalah ‘ orang yang dipersembahkan/ didedikasikan. Sepertinya Yared, ayah 

Henokh, ingin hidup Henokh dipersembahkan kepada Allah sebagai buah kehidupannya yang 

saleh/ takut akan Tuhan. (*) 

 Pada saat dia berumur 65 tahun itulah, Henokh mempunyai anak yang diberi nama Metusalah. 

Arti nama Metusalah adalah: “Ketika dia mati, dunia berakhir.” Oleh karena itulah, sejak 

kelahiran Metusalah, Henokh menjadi orang yang berubah, dia benar-benar bersungguh-

sungguh hidup berjalan bersama dengan Tuhan dengan imannya kepada Tuhan, karena nanti 

kelak ketika Metusalah, anaknya mati, penghukuman Tuhan akan terjadi atas dunia ini. (*)  

 Sejak Metusalah lahir, kehidupan Henokh berubah, selama 300 tahun lagi setelah Metusalah 

lahir, Henokh benar-benar hidup bergaul dengan Allah  

 Apa masudnya Henokh bergaul dengan Allah? Maksudnya adalah; Henokh berjalan bersama 

dengan Tuhan. Henokh mengikuti apa yang Tuhan mau, jika Tuhan ke kiri, Henokh ikut ke kiri, 

jika Tuhan ke kanan, Henokh ikut ke kanan, dst. Tuhan menghendaki Henokh jadi orang jujur, 

maka Henokh pun jadi orang jujur, Tuhan menghendaki Henokh jadi orang yang bersukacita, 

maka Hehokh pun bersukacita, dst. Henokh mau sehati dengan Tuhan, mau menuruti apa yang 

Tuhan mau dalam hidupnya. Terus selama 300 tahun dalam hidupnya, terus taat, terus berjalan 

bersama dengan Tuhan, terus taat pada Tuhan.  

 Untuk kita sekarang , bagaimana kita bisa tahu jalan-jalan Tuhan? Mari kita baca di Ulangan 

30:16, hidup menurut jalan-jalan Tuhan artinya kita menuruti jalan yang ditunjukkan-Nya dan 

berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturan-Nya, yang sudah dituliskan Tuhan di dalam 

Firman Tuhan/ di Alkitab.  

 Tadi kita sudah membuat Video Klip sederhana, dengan jejak-jejak kaki. Ayo kita ikuti jalan-jalan 

Tuhan, ikuti jejak kaki Tuhan, ikuti perintah Tuhan, ikuti kemauan Tuhan, ikuti kehendak Tuhan. 

Seperti yang sudah dilakukan Henokh selama 300 tahun, sampai akhirnya dia diangkat ke sorga 

hidup-hidup/ menjadi orang pertama yang tidak perlu mengalami kematian. 

 Di sorga Henokh tinggal di rumah Bapa, karena sorga adalah Rumah Bapa.  

 Ambil sepidol dan penggaris/ atau pensil warna untuk menandai bahwa sorga adalah Rumah 

Bapa, pada ayat-ayat sbb; Matius 5:16, Matius 6:9, Yohanes 14:2 

 
Retelling Story   : 

 Sambil memutar kembali Video Klip sederhanamu, ceritakan kembali kalimat cerita berikut 
ini 

CERITAKAN KEMBALI  

 Henokh hidup beriman kepada Tuhan 

 Henokh hidup bergaul dengan Tuhan selama 300 tahun dalam hidupnya 

 Bergaul dengan Tuhan artinya berjalan bersama Tuhan, mengikuti jalan-jalan Tuhan 

 Tuhan ingin kita hidup bergaul dengan Tuhan 

 Henokh diangkat ke sorga 

 Henokh tidak mengalami kematian 
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 Di sorga Henokh tinggal bersama Bapa, karena Sorga adalah Rumah Bapa 

 Ayo kita hidup bergaul dengan Tuhan dengan setia. 

 

Our Story    : 

 Pertanyaan kepala:  
 Siapa nama anak Henokh? 
 Apa arti nama dari Metusalah, anak dari Henokh? 

 Pertanyaan hati:  
 Jika seandainya kamu jadi Henokh, apa yang kamu rasakan bila kamu diangkat 

ke surga hidup-hidup dan tidak perlu mengalami kematian?  

 Pertanyaan tangan:  
 Bagaimana cara kita mengetahui jalan-jalan Tuhan? 
 Setelah mempelajari pelajaran kita hari ini, apa yang akan kamu rencanakan 

untuk kamu lakukan supaya bisa berjalan bersama dengan Tuhan?  

 
Doa Malam    :  
 
Tuhan, betapa aku ingin berjalan bersama-sama dengan –Mu, taat pada jalan-jalan-Mu, di dalam 

nama Yesus, amin. 

 

Kartu Karakter 60   : 
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HARI KE-101 

SORGA ADALAH TEMPAT YANG BERPENGHUNI 
Metode Kreatif; Membuat Majalah Dinding Keluarga 

Disarankan untuk anak 7 tahun ke atas. 

 

Bacaan hari ini   :  

Matius 3:2, Ibrani 11:5, Ibrani 12: 22-23 
 
Tujuan     : 

 

Anak-anak hidup berkenan kepada Allah. Anak-anak tahu bahwa di sorga ada penghuninya. Dengan 

demikian mereka rindu untuk menjadi penghuni sorgawi. 

 

My Story    : 

Apakah orang tuamu pernah marah kepadamu? Ceritakan mengapa mereka memarahi 
kamu! 
 

Bridge  to Story   : 

 

Carilah gambar emoji orang tersenyum dan cobalah untuk tersenyum menirukan emoji itu !! 

 

Bible Story/ Narasi      

Disertai dengan       

Membuat Majalah Dinding Keluarga   : 

 

MEMBUAT MAJALAH DINDING KELUARGA   : 
 Kita akan membuat majalah dinding keluarga 

 Bisa tempatkan papan tulis untuk menempel artikel, ataupun gunakan papan tempel 

khusus, ataupun bahkan hanya karton tebal yang ditempel di dinding 

 Buatlah artikel sederhana yang menunjukkan hal-hal yang dilakukan oleh anggota 

keluarga, seperti misalnya membuat dengan judul-judul sbb: 

 Papa Kuliah lewat Zoom 

 Melody menyapu rumah dengan sukacita 

 Kakak berangkat ke Surabaya untuk mencoba hal baru 

 Ibadah bersama keluarga kita 

 Dll 

 Sedapat mungkin pakailah tulisan tangan untuk membuat majalah dinding ini 

 Hiaslah setiap artikel keluarga dengan pita, gliter, photo, dll 
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 Pakailah semua alat tulis seperti sepidol, cryon, cat air, dll 

 Boleh menambahkan dengan gambar-gambar dari kliping majalah yang digunting 

dan ditempelkan. 

 
 Bible Story/ Narasi  : 

 Hayuks kita baca majalah dinding yang sudah kita buat 

 Kira –kira apakah Bapa di Sorga tersenyum saat ikut membacanya? 

 Ataukah Bapa di Sorga menjadi tidak senang ketika membacanya? 

 Ketika Bapa di sorga tersenyum, itulah yang dinamakan ‘berkenan kepada Allah’ 

 Berkenan kepada Allah itu artinya, menyenangkan hati Tuhan. Apa yang kita 

lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang ada di hati kita, semuanya itu membuat 

Tuhan tersenyum, membuat Tuhan berkenan, membuat Tuhan senang, membuat 

Tuhan menganggukkan kepala-Nya. 

 Seperti halnya kita juga terkadang membuat orang tua kita tersenyum tetapi juga 

seringkali kita juga membuat mereka marah.  

 Itulah yang dilakukan oleh Henokh. Selama 300 tahun lamanya, Henokh hidup 

menyenangkan hati Tuhan, membuat Tuhan tersenyum, hidupnya berkenan kepada 

Allah. 

 Oleh karena itulah Henokh diangkat ke sorga, dia tidak mengalami kematian, karena 

Henokh ternyata orang yang berjalan bersama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, 

berkenan kepada Tuhan, bergaul dengan Tuhan, beriman kepada Tuhan. 

 Apakah di sorga itu ada penghuninya? Ada orangnya? Oh ya, jelas di sorga ada 

Henokh, di sana juga ada malaikat Tuhan, ada juga orang-orang di sana, juga ada 

Tuhan di sana. Bisa kita lihat di Ibrani 12: 22-24. 

 Henokh ada di sana, ada di sorga. 

Tuhan ingin kita hidup menyenangkan hati Tuhan, sebagaimana yang dilakukan Henokh. 

 

Retelling Story   : 

 Cap-cip-cup- siapa kena cup- dia jadi !!  Si jadi akan menceritakan kembali kalimat cerita 
berikut ini:  

 
CERITAKAN KEMBALI DENGAN BERDIRI DI DEKAT MAJALAH DINDING    

 
 Henokh hidup beriman kepada Tuhan 
 Henoh hidup berkenan kepada Allah 
 Berkenan kepada Allah artinya menyenangkan hati Tuhan 
 Henokh diangkat ke sorga hidup-hidup 
 Di sorga ada orang-orang yang tinggal di sana. 
 Ayo kita hidup menyenangkan hati Tuhan 
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Our Story    : 

 

 Pertanyaan kepala:  

 Berapa lama Henokh hidup berkenan kepada Allah? 

 Apa artinya hidup berkenan kepada Allah? 

 Pertanyaan hati :  
o Menurutmu hal-hal apa saja yang bisa membuat Tuhan itu tersenyum melihatnya? 

 Pertanyaan tangan :   

o Apa yang akan kamu lakukan untuk membuat Tuhan tersenyum dengan hidupmu? 

 
Doa Malam   :  
 
Tuhan, aku ingin hidupku menyenangkan hati-Mu, berkenan di hati-Mu, di dalam nama Yesus, amin.   

 

Kartu Karakter 40   : 
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HARI KE-102 

SORGA ADALAH TEMPAT YANG DISIAPKAN 
Metode Kreatif; Menirukan Gaya Pemusik 

Disarankan untuk anak 7 tahun ke atas. 

 

Bacaan hari ini   :  

Matius 3:2, Yudas 1:14, Yohanes 14:2-3, I Korintus 3:10-15 
 
Tujuan     : 

 

Anak-anak memiliki pengharapan akan kehidupan kekal di sorga, karena Tuhan sedang 

mempersiapkan rumah bagi kita di sana.   

 

My Story    : 

Apakah kamu pernah membayangkan seperti apa rasanya tinggal di sorga itu? Apa bedanya 
dengan tinggal di bumi? Ceritakan !   
 

Bridge  to Story   : 

 

Ambil sepidol dan penggaris/ atau pensil warna untuk menandai bahwa sorga adalah Rumah 
Bapa, pada ayat ; Yohanes 14:2-3 
 

 
Bible Story       
Disertai Menirukan gaya pemusik   : 
 

 Menirukan gaya pemusik   : 

 Putarkan lagu Sukacita Surga – True Worshippers berikut ini 

 https://www.youtube.com/watch?v=BUyqxIG7Sqg 

 Ajak anak-anak menyanyi atau menirukan gaya drumer/ keyboardis/ gitaris/ perkusi 

player/ dll 

 
 Bible Story/ Narasi    : 

 (*) pembahasan diambil dari buku Silsilah di Kitab Kejadian, oleh Pdt. Abraham 

Park, D.Min., D.D. halaman 127 

o Henokh adalah orang pertama yang diangkat ke sorga dan tidak mengalami 

kematian 

https://www.youtube.com/watch?v=BUyqxIG7Sqg
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o Henokh hidup beriman pada Tuhan, bergaul dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan , 

dan menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hati Tuhan. 

o Henokh diangkat ke sorga. 

o Tahukah kamu, bahwa pada jaman purbakala/ di zaman Henokh hidup, Henokh 

sudah bernubuat tentang akhir zaman. 

o Nubuatan yang ditulis di Alkitab adalah suatu perkataan yang mengatakan hal-hal 

yang akan terjadi nanti/ kemudian/ yang akan datang. 

o Dari banyak nubuatan para nabi, ada yang sudah digenapi ada juga yang belum 

digenapi pada masa sekarang ini. 

o Digenapi itu maksudnya terjadi 

o Nah..nubuatan Henokh yang akan kita baca di Yudas 1: 14-15 ini adalah nubuatan 

yang bahkan belum terjadi sampai saat ini 

o Itu artinya Henokh adalah orang yang dapat melihat jauh ke depan/ dapat tahu apa 

yang akan terjadi di akhir zaman nanti, karena dia tahunya dari Tuhan. 

o Yuks kita baca Yudas 1:14-15 

o Henokh menubuatkan bahwa suatu saat nanti, Tuhan datang dengan beribu-ribu 

orang kudus-Nya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas 

orang orang-orang fasik  karena semua perbuatan fasik, yang mereka lakukan dan 

karena semua kata-kata nista, yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu 

terhadap Tuhan.  

o Luar biasa bukan? Orang yang hidup di zaman bapa leluhur/ purbakala, dapat 

menubuatkan apa yang akan terjadi di akhir zaman kelak. Wauuuu !! 

o Hukuman apa yang akan dijatuhkan atas orang-orang fasik itu? Tentu saja api neraka 

yang kekal. 

o Sedangkan Henokh sendiri tinggal di sorga bersama dengan Tuhan. 

o Nama Henokh juga memiliki arti ; ‘orang yang menerima kepercayaan untuk suatu 

tugas’, ‘permulaan’, atau ‘guru ( yang mengajar)’ (*) 

o Bisa jadi Henokh menjadi guru pertama yang mengajarkan tentang kebenaran 

bahwa orang yang hidup berjalan bersama Allah dengan iman akan memperoleh 

hidup kekal (*) 

o Kita juga memiliki pengharapan akan sorga. Di sorga Tuhan Yesus sudah 

mempersiapkan rumah buat kita. 

o Baca lagi ayat yang tadi sudah ditandai di  Yohanes 14:2-3 
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Retelling Story   : 

 Tunjuk anak yang tadi gayanya paling ashik saat menirukan gaya pemusik, untuk mendapat 
keistimewaan menceritakan kembali kalimat cerita berikut ini:  

 
CERITAKAN KEMBALI SAMBIL DIIRINGI MUSIK KARAOKE SUKACITA SURGA 

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

 Henokh beriman pada Tuhan 

 Henokh bernubuat tentang akhir zaman 

 Orang fasik akan mendapat hukuman 

 Henokh tinggal di sorga bersama Bapa 

 Tuhan Yesus sedang mempersiapkan rumah bagi kita di Sorga 

 Kita punya rumah di sorga sana 

 

Our Story    : 

 Pertanyaan kepala:  
 Nubuatan Henokh tentang akhir zaman ditulis di kitab apa ya? 

 Henokh berkata bahwa orang fasik akan mendapatkan apa? 

 Pertanyaan hati :  
 Sebesar apa kerinduanmu untuk punya rumah di sorga? 

 Apa yang akan kamu cari di sorga sana? 

 Pertanyaan tangan :  
 Ketika kamu berdoa kepada Tuhan, apa yang akan kamu katakan dalam doamu 

tentang sorga? 

Doa Malam    :  
 
Tuhan, aku ingin hidupku selalu dekat kepada-Mu, aku ingin seperti Henokh yang memberitakan 

peringatan-Mu pada orang-orang yang membutuhkan pertobatan, dan Terima kasih buat rumah yang 

telah Engkau sediakan bagiku, di dalam nama Yesus, amin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


                              Jenius Cara Alkitab : “Restore Our Family” 

__________________________________________________________________________  

20                                                                                                         www.jeniuscaraalkitab.com  
 

Kartu Karakter 27   : 
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HARI KE-103 

SORGA ADALAH TEMPAT YANG SEMPURNA 
Metode Kreatif : Menonton Video Seru 
Disarankan untuk  anak 3  tahun ke atas 

 

Bacaan hari ini   :  

Matius 3:2, I Raj 19:1-4,  II Raja 2:1-11, Wahyu 21:1-27 
 
Tujuan     : 

Anak-anak merindukan tanah air sorgawi, tempat di mana Elia sudah dibawa naik ke sana.     
 
My Story    : 

Pernahkah kamu melihat sebuah rumah yang paling menakjubkan? Ceritakan ! 
 

Bridge to Story   : 

Menonton Video tentang New Jerusalem / Yerusalem Baru , Wahyu 21. Video ini adalah 
usaha manusia untuk menggambarkan tentang sorga yang dituliskan di Wahyu 21, yang 
sebenarnya jauh lebih indah dari itu. Manusia tidak dapat menggambarkan dengan 
sempurna seperti aslinya, karena manusia terbatas alat dan imajinasinya, sesungguhnya 
sorga itu jauh lebih indah dari yang digambarkan di video ini.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ksmrhh5X97g 
 
Bible Story/ Narasi      

 

 Hari ini kita belajar tentang Elia. 

 Elia juga adalah salah satu orang yang dicatat naik ke sorga tanpa melalui kematian 

 Elia adalah orang yang pernah mengalami ketakutan, karena akan dibunuh oleh Izebel 

 Juga karena dia ketakutan itulah, dia minta mati saja, dia berdoa minta mati pada Tuhan ( I Raj 

19: 1-4) 

 Kemudian di hari lain, Tuhan mengangkat Elia naik ke sorga hidup-hidup 

 Elia dijemput dengan kereta berapi dengan kuda berapi, yang didatangkan dari sorga untuk 

menjemput dia 

 Waauuuu!! Luar biasa sekali ya! 

 Elia terus naik kereta berapi dan kuda berapi itu sampai di sorga. 

 Elia adalah hamba Tuhan yang mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan dengan setia. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ksmrhh5X97g
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 Di sorga Elia berada di tempat yang sempurna. Di sorga Elia tidak perlu stress lagi, tidak ada 

ketakutan lagi, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi duka, tidak ada lagi kesakitan dan tidak ada 

lagi kehancuran dan dosa.  

 

Retelling Story    : 

 Yang paling merindukan sorga boleh menceritakan kembali kalimat cerita berikut ini 
 

CERITAKAN KEMBALI DENGAN CARA MENYANYIKAN DENGAN NADA BEBAS 
 

o Elia seorang hamba Tuhan yang mengasihi Tuhan 
o Di dunia ini Elia pernah ketakutan 
o Tetapi kemudian Tuhan mengangkat Elia ke sorga 
o Di sorga semuanya sempurna dan indah 
o Tidak ada lagi ketakutan dan kesedihan di sana 
o Tuhan menyediakan sorga bagi kita, sebuah tempat yang sempurna 

 
 

Our Story    : 

 

 Pertanyaan kepala:  
o Elia dijemput dari sorga dengan menggunakan apa? 

o Apakah Elia pernah takut? 

o Apakah di sorga tidak ada ketakutan? 

 Pertanyaan hati:  
o Apa yang kamu bayangkan di sorga nanti, apakah kamu akan bahagia atau apa? 

 Pertanyaan tangan:  
o Apa yang akan kamu lakukan agar orang-orang yang kamu kenal bisa kelak berada di 

sorga bersama Tuhan? 

 

Doa malam    : 

 

Tuhan, aku percaya di sorga nanti sudah tidak ada air mata, aku senang aku akan berada di sorga yang 

mulia, di dalam nama Yesus, Amin 
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Kartu Karakter 59   : 
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Metode Kreatif ; Game Angka 40 

Disarankan dilakukan anak-anak 7 tahun ke atas 

 

Bacaan hari ini   :  

Matius 3:2, Markus 16:19, Lukas 24: 50-53, Kis 1: 6-11, II Kor 5: 9-10, I Yoh 1:9, Galatia 2:21 
 
Tujuan     :  

 

Anak-anak mempercayai bahwa Yesus telah naik ke sorga. Anak-anak bersiap menyambut 
kedatangan Yesus ke dua kalinya.   
 

My Story    : 

Apa yang kamu lakukan bila sedang menyambut kedatangan seseorang, misalnya 
kedatangan ayah dari kantor, atau kedatangan tamu yang sedang dalam perjalanan ke 
rumahmu? 
 

Bridge to story   : 

 

Tahukah kamu bahwa di di dalam Yohanes 14:2 ditulis sbb: 

Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya 

kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu.  

 

Itu adalah terjemahan LAI ( Lembaga Alkitab Indonesia) 

Nah kita akan lihat dari berbagai terjemahan, perhatikan beberapa kata berikut ini yang 

ditandai tebal: Ada yang menterjemahkan menyediakan tempat bagimu/ kata tempat 

diterjemahkan sebagai ; many dwelling places, many rooms, many mansions. Wau !! 

 

 

 

 

 

 

HARI KE-104 

YESUS TERANGKAT KE SORGA 
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NETBible There are many dwelling places 1  in my Father’s 
house. 2  Otherwise, I would have told you, because 3  I am going away 
to make ready 4  a place for you. 5  

NIV © 
 
biblegateway Joh 14:2 

In my Father’s house are many rooms; if it were not so, I would 
have told you. I am going there to prepare a place for you. 

NKJV © 
 
biblegateway Joh 14:2 

"In My Father’s house are many mansions; if it were not so , I 
would have told you. I go to prepare a place for you. 

 

Bible Story/Narasi      

Disertai dengan      

Game Angka 40     : 

 

 Game angka 40     : 

o Siapkan bel dari alat dapur, setiap orang 1 bel, bisa dari tutup panci dan sendok, dll 

o Akan ada soal matematika, setiap soal yang jawabannya adalah angka 40. Maka 

akan dibunyikan bel alat dapur 

o Siapa yang membunyikan pertama , saat jawaban soal adalah angka 40, dia menang, 

mendapat point 10 

o Tetapi saat ada yang membunyikan bel, padahal angka jawaban bukan angka 40 

maka dia kalah, point nilainya dikurangi 5. 

o SOAL: 

 Untuk percobaan dulu 10 + 30 = .............??? 

 40 – 0 =...........?? 

 30 + 7 = ............?? 

 40 + 40 – 40 = ..............?? 

 40 – 2 = .............?? 

 1 X 40 = .............? 

 10 +10 +10 + 10 = .............?? 

 40 X 100 :100 = ..................??? 

 
 Bible Story/ Narasi    : 

 Wau ...seru juga ya game angkanya !! 

 Mengapa kita game angka 40? 

 Karena kita hari ini akan belajar bagaimana Yesus naik ke sorga pada hari ke 40 

sesudah Yesus bangkit dari kematian. 

 Hayuks kita hitung pada tanggalan 2021 atau tanggalan tahun berapa pun ( hitung 

tanggal dari hari Jumat Agung, lantas tiba hari minggu setelah itu ada Hari Paskah, 

lalu 40 hari setelah itu ada Hari Kenaikan Yesus ke Sorga) 

 Selain Henokh, Elia, ternyata Tuhan Yesus juga adalah Pribadi yang naik ke sorga. 

Yesus mati, bangkit dan naik ke sorga. 

https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Yoh&chapter=14&verse=2
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Yoh&chapter=14&verse=2
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Yoh&chapter=14&verse=2
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Yoh&chapter=14&verse=2
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Yoh&chapter=14&verse=2
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Yoh&chapter=14&verse=2
http://www.biblegateway.com/passage/?version=31&search=Joh+14:2
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Yoh&chapter=14&verse=2
http://www.biblegateway.com/passage/?version=50&search=Joh+14:2
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 Saat naik ke sorga, Yesus memberkati umat-Nya (Lukas 24:51), Ia naik sampai awan 

menutupi-Nya dari pandangan mereka.  

 Sedang apa Yesus di sorga sana? 

 Yesus sedang  menyiapkan rumah bagi kita di sorga sana !! Huhuiii !! Dia sedang 

bersiap-siap menyambut kedatangan kita !! 

 Nah Yesus akan datang lagi ke dunia ini dengan cara yang sama  seperti ketika Dia 

naik ke sorga 

 Apakah kamu siap menyambut kedatangan Yesus ke dua kalinya? 

 Dia akan datang lagi bukan sebagai bayi lagi seperti pada peristiwa Natal, tetapi 

sebagai Hakim yang adil. Apakah kamu siap menghadapi tahta pengadilan Kristus?( II 

Korintus 5: 9-10) 

 Bagaimana cara mempersiapkannya? 

 Tidak menolak kasih karunia Allah ( Galatia 2:21) 

 Mengaku segala dosa ( I Yoh 1:9) 

 Berusaha supaya hidup kita berkenan kepada-Nya II Kor 5:9-10 

Retelling Story   : 

 Tunjuk anak yang berhasil memperkatakan Firman Tuhan/ Ayat emas minggu ini, boleh 
menceritakan kembali kalimat cerita berikut ini 

 
CERITAKAN KEMBALI DENGAN MEMAKAI ALAT DAPUR SEBAGAI KETUKAN IRAMA 

 Yesus mati di kayu Salib menebus kita semua 

 Yesus dikuburkan 

 Yesus bangkit pada hari ke 3 

 40 hari setelah kebangkitan Yesus, Yesus naik ke sorga 

 Yesus naik ke sorga sambil memberkati umat-Nya 

 Yesus di sorga menyediakan tempat bagi kita 

 Yesus akan datang kembali ke dua kali-Nya 

 Yesus datang sebagai hakim yang adil 

 Ayo sambut kedatangan Yesus ke dua kalinya 

 Hidup dalam kasih karunia Tuhan, mengaku dosa dan berusaha hidup berkenan 

kepada-Nya 

 
Our Story    : 

 

 Pertanyaan kepala :  

 Para hari ke berapa Yesus naik ke sorga? 

 Apa yang sedang Yesus lakukan di sorga? 

 Pertanyaan hati :  

 Apa yang ingin kamu bawa ke sorga sebagai oleh-oleh bagi Tuhan Yesus? 

 Jika saat ini Tuhan Yesus datang ( nanti malam) apakah kamu sudah siap?  

 Pertanyaan tangan :  
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 Persiapan apa yang akan kamu lakukan untuk menyambut kedatangan Yesus ke dua 

kalinya?  

Doa malam    : 

Tuhan, terima kasih karena Engkau menyediakan tempat bagiku di sorga, aku rindu ada di 
sana bersama dengan-Mu, di dalam nama Yesus, amin.   
 
 
Kartu Karakter 59    :  
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HARI KE-105 

SORGA ADALAH  

TEMPAT DI MANA ADA  

PENYEMBAHAN YANG SEMPURNA 
Metode Kreatif ; Game Sekejap mata 

Disarankan untuk anak 5 tahun ke atas  

 

Bacaan hari ini   : 

Matius 3:2, I Korintus 15: 50-58,  I Tes 4:16-17, Filipi 3:21, Wahyu 21:3, Roma 10:9-10 
 
Tujuan     :  

Anak-anak bersiap menghadapi akhir zaman. 

 

My Story    : 

Apakah kamu pernah melihat sebuah bencana alam? Semisal gunung meletus, atau banjir 
bandang, atau sunami? Mungkin secara langsung atau pada saat melihat di TV atau 
YouTube? Bagaimana perasaanmu saat melihat hal itu? 
 

Bridge to Story   : 

 

Kita tidak akan pernah tahu kapankah Tuhan Yesus akan datang kembali ..tidak ada seorang 

pun yang tahu. Oleh karena itu kita harus berjaga-jaga. 

 

Bible Story/ Narasi      

Disertai dengan Game Sekejap Mata  :  

 

 Game Sekejap Mata    : 

 Seorang pemimpin akan berkedip setiap 1 detik 

 Gunakan detakan jarum jam pada jam dinding untuk memandu game ini/ sebagai 

metronome  MM = 60 ( 60 hentakan per menit atau sama saja dengan tiap hentakan 

per detik) 

 Letakkan garis start dengan menggunakan tali rafia 

 Letakkan garis finish dengan menggunakan tali rafia 

 Siapkan 1 bel alat dapur untuk mengetuk sesuai detak jarum jam per detikan 

 Satu orang akan bertugas membunyikan bel, sembari berkedip per detik 
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 Tiap orang akan bergerak dan mematung dalam hitungan detik, tiap gerakan satu 

detik 

 Siapa yang sampai ke garis finish duluan, menang. 

 
 Bible Story/ Narasi    : 

 Wau..seru ya game Sekejap Mata !! 

 Nah, pada akhir zaman nanti, orang-orang yang masih hidup pada saat kedatangan 

Tuhan Yesus kembali, dalam waktu sekejap mata akan diubahkan, tubuhnya dari 

tubuh ini menjadi tubuh kemuliaan, hanya sekejap mata, yang adalah sepersekian 

detik.  Jadi bahkan tidak sampai satu detik, tubuhnya akan diubahkan 

 Menjadi tubuh mulia 

 Sehingga nanti di sorga kita akan menggunakan tubuh mulia, bukan tubuh biasa 

 Oleh karena itu di sorga tidak ada lagi sakit penyakit, seperti pusing, diare, dll 

 Jadi bukan hanya Henokh, Elia dan Tuhan Yesus saja, tetapi kita semua akan 

mengalami naik ke sorga hidup-hidup, dengan tubuh yang diubah menjadi tubuh 

kemuliaan, bila pada waktu itu kita belum terlanjur mati. 

 Waauuuuu 

 Siapa saja yang akan mengalami hal itu? 

 Yaitu orang yang hatinya percaya kepada Tuhan Yesus, dan yang mulutnya mengakui 

Tuhan Yesus ( Roma 10:9-10), dan yang melakukan kehendak Bapa dalam hidupnya, 

yaitu orang –orang yang namanya ada di kitab kehidupan Anak Domba ( Matius 

7:21, Wahyu 21:8, Wahyu 21:27) 

 

Retelling Story   : 

 

 Siapa yang tadi paling belakang jauh dari garis finish pada game sekejap mata, mendapat 
keistimewaan menceritakan kembali kalimat cerita berikut ini 

 
CERITAKAN KEMBALI  

DENGAN MENDENGAR TIAP DENTINGAN ALAT MUSIK DAPUR PER SATU DETIKAN 
 

o Tuhan Yesus akan datang lagi menjemput umat-Nya 
o Dia akan datang dengan cara yang sama seperti saat Dia naik ke sorga 
o Tuhan akan mengubah tubuh kita dalam sekejap mata 
o Kita punya tubuh kemuliaan untuk tinggal di sorga bersama-Nya 
o Ayo bersiap diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus 
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Our Story    : 

 

 Pertanyaan kepala:  

o Dalam waktu berapa lama Tuhan mengubah tubuh kita dari tubuh biasa menjadi tubuh 

kemuliaan?  

o Apakah di sorga nanti kita bisa pusing atau diare? 

o Pertanyaan hati:  

o Dalam bayanganmu kapankah Tuhan Yesus akan segera datang? 

o Pertanyaan tangan:  

o Apa yang akan kamu lakukan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus? 

 

 

Doa malam    : 

o Tuhan, aku mau jadi anak yang selalu siap menyambut kedatangan-Mu, di dalam nama Yesus, 

amin.   

 

Kartu karakter 59    : 

 

 


