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MINGGU XVI 
 

KEJAHATAN MANUSIA 
 
Bacaan Alkitab    : 

Hari Bacaan Judul Materi 

Hari ke-

106 

Mazmur 34:15, Kejadian 6: 1-8, 

Amsal 17:13, I Samuel 18:1-11, 

Yakobus 3;16 

Membalas kebaikan dengan kejahatan 

Saul membalas kebaikan Daud dengan 

kejahatan 

Hari ke-

107 

Mazmur 34:15, Kejadian 6: 1-8, 

Mazmur 34:15, I Samuel 24, Amsal 

3:29 

Berusaha mendapatkan perdamaian 
Daud dan punca jubah Saul 

Hari ke-

108 

Mazmur 34:15, Kejadian 6: 1-8, 
Mazmur 34:15, I Samuel 25: 2-
44, Amsal 3:29 

Berusaha mendapatkan perdamaian 
Daud dan nasihat Abigail 

Hari ke-

109 

Mazmur 34:15, Amsal 3:29, 
Kejadian 6: 1-8, Mazmur 34:15, I 
Samuel 26: 1-25 

Berusaha mendapatkan perdamaian 
Daud dan tombak Saul 

Hari ke-

110 

Mazmur 34:15, Kejadian 6: 1-8, 
Mazmur 34:15, II Samuel 3: 22- 
39, Mazmur 17:4-5 

Anak-anak Zeruya 

Hari ke-

111 

Mazmur 34:15, Kejadian 6: 1-8, 
Amsal 8:13, I Raja 21:20-26, 
Yohanes 4:24 

Tingkah laku yang jahat  
Ahab mengikuti berhala-berhala 

Hari ke-

112 

Mazmur 34:15, Kejadian 6: 1-8, 
Amsal 8:13, Kisah Rasul 12: 20-
23, Efesus 4:2 
 

Kejahatan manusia besar di bumi. 
Kesombongan, kecongkakan. 
Herodes dimakan cacing-cacing. 

 
Ayat Emas Minggu Ini   : 
 
Mazmur 34: 15 
 
Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, carilah perdamaian dan berusahalah untuk 
mendapatkannya! 
 
Mazmur 34: 15 
 
 
 
 
 



Ayat Emas Kreatif    :  
 
Setelah berulang kali memperkatakan ayat emas tersebut dengan gerakan dan kata-kata, 
kini kita lanjutkan dengan memainkan dinamika nada suara, sebagai berikut: 
 

Mazmur 34:15 ( nada datar) 
Jauhilah yang jahat ( nada rendah) 
dan lakukanlah yang baik ( nada tinggi) 
Carilah perdamaian ( nada semakin meninggi) 
Dan berusahalah untuk mendapatkannya ( nada semakin meninggi lagi/ 
mencapai klimaksnya) 

Mazmur 34:15 ( nada datar) 
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PERSIAPAN AYAH BUNDA/ GURU  MINGGU KE 16 

Hari ke-

106 

Masing-
masing anak 1 
buah 

Alkitab  

 
1 lembar  
1 Paket 

KUNCI SANDI KOTAK 
alat tulis  per anak 

  

  

 print soal sandi kotak   

 1 kamera 
Abadikan kegiatan bersama 

anak anda 

Hari ke-

107 

Masing-
masing anak 1 
buah 

Alkitab   

 5 pasang kaos kaki   

 print 
Tulisan yang akan 

disimpan  pada kaos 
kaki 

  

 1 buah Kamera 
Abadikan kegiatan bersama 

anak anda 

Hari ke-

108 

Masing-
masing anak 1 
buah 

Alkitab   

 1 buah toples   

 1 buah tulisan ; KIRI   

 1 Buah tulisan; KANAN   

 4 BUAH  

SEDOTAN POP ICE/ 
GUNTING 

SESUAIKAN UKURAN 
KERTAS 

  

 2 BUAH  
ORIGAMI UKURAN 
TERKECIL WARNA 

MISALNYA MERAH 
  

 2 BUAH  
ORIGAMI UKURAN 
TERKECIL WARNA 
MISALNYA BIRU 

  

 

BEBAS 
BERAPA 
LEMBAR 

ORIGAMI SEBAGAI 
PENGECOH 

  

 GUNTING     
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 ALAT TULIS   
TULISKAN ORIGAMI DENGAN 

DRAFT GAME  

 1 buah Kamera 
Abadikan kegiatan bersama 

anak anda 

Hari ke-

109 

Masing-
masing anak 1 
buah 

Alkitab   

 4 BUAH  PLASTIK GULA   

 4 BUAH  KARET GELANG   

  1 BUAH BALLPOINT   

 4 BUAH  KERTAS 
TULISKAN KERTAS DENGAN 

DRAFT GAME 

 2 BUAH  EMBER ISI DENGAN AIR 

 1 BUAH  tulisan ; KIRI LETAKKAN PADA EMBER 

 1 BUAH Tulisan; KANAN LETAKKAN PADA EMBER 

 1 BUAH Kamera 
Abadikan kegiatan bersama 

anak anda 

Hari ke-

110 

Masing-
masing anak 1 
buah 

Alkitab   

 1 buah Kamera 
Abadikan kegiatan bersama 

anak anda 

Hari ke-

111 

Masing-
masing anak 1 
buah 

Alkitab   

 2 BUAH  GELAS TRANSPARAN TIDAK MUDAH PECAH 

 2 SENDOK GARAM DAPUR   

 2 BUAH  
TELUR AYAM 

MENTAH 
  

 SECUKUPNYA AIR   

 1 buah kamera 
Abadikan kegiatan bersama 

anak anda 

Hari ke-

112 

Masing-
masing anak 1 
buah 

Alkitab   

 1 EKSEMPLAR KORAN BEKAS UNTUK PER KELOMPOK 

 1 buah Kamera 
Abadikan kegiatan bersama 

anak anda 
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HARI KE-106 

MEMBALAS KEBAIKAN DENGAN KEJAHATAN 

SAUL MEMBALAS KEBAIKAN DAUD DENGAN KEJAHATAN 

Metode Kreatif; Bermain Sandi Kotak 

Disarankan untuk usia 7 tahun ke atas 

 

Bacaan hari ini   : 

 

Mazmur 34:15, Kejadian 6: 1-8, Amsal 17:13, I Samuel 18:1-11, Yakobus 3;16 

 

Tujuan     :  

 

Anak-anak menjauhi yang jahat. Salah satu hal jahat adalah membalas kebaikan dengan kejahatan.   

 

My Story    : 

Apakah kamu pikirkan ketika mendengar kata ‘orang jahat’? 
 

Bridge to story   : 

  Kata kejahatan dalam Kejadian 6:5 dipakai kata ra’ 

 Semua pembahasan dalam minggu ini, kita membahas kasus-kasus kejahatan yang dipakai kata 

ra’ ini.  

 

Bible Story/Narasi    : 

Disertai Bermain Sandi Kotak : 

 Minggu ini kita telah sampai pada Kejadian 6:1-8 

 Pada waktu itu, kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa kecenderungan hatinya selalu 
membuahkan kejahatan semata-mata 

 Apa saja kata Alkitab tentang kejahatan ? 

 Ayo kita baca di Amsal 17:13. Ini adalah salah satu kata Alkitab tentang apa itu kejahatan.  

 Kata Amsal 17:13 , kejahatan adalah kalau kita membalas kebaikan dengan kejahatan. 

 Hari ini kita belajar ada satu tokoh Alkitab yang membalas kebaikan seseorang dengan 
kejahatannya.  
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Sandi Kotak 

_ _ _ _ menang saat berperang melawan Goliat. 

 

_ _ _ _  mengangkat Daud mengepalai para prajurit.  

 

_ _ _ _  mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi 

 _ _ _ _  berlaksa-laksa. 

 

Galatia 5:26  
 
Dan janganlah kita   

_ _ _ _    _ _ _ _ _ _ , 
  
janganlah kita saling menantang dan saling  

_ _ _ _ _ _ _ _ _   
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 Pecahkan sandi kotak ini atau bisa juga; tuliskan sandi kotak dari jawaban yang kamu tahu 

 _ _ _ _ menang saat berperang melawan Goliat (Kalimat Sandi 1) 

 Daud maju berperang dan selalu berhasil ke mana pun juga Saul menyuruhnya . 

 _ _ _ _  mengangkat Daud mengepalai para prajurit. (Kalimat Sandi 2) 

 Suatu saat, ketika mereka pulang dari peperangan melawan orang Filistin, keluarlah 
orang-orang perempuan dari segala kota Israel, lalu mereka menyongsong raja Saul, 
mereka menyanyi, mereka menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria 
dan dengan membunyikan gerincing, mereka menyanyi berbalas-balasan seperti ini 
kata mereka: 

  _ _ _ _  mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi _ _ _ _  berlaksa-laksa 
(Kalimat Sandi 3) 

 Satu laksa adalah 10.000, jadi berlaksa-laksa maksudnya adalah berpuluh-puluh ribu 
banyaknya.  

 Waaaauuuuuuuuuu....yang disambut adalah raja Saul, tetapi pujiannya melebih-
lebihkan Daud daripada Saul. 

 Hal ini membuat Saul marah, hatinya menjadi sebal. Sejak hari itu maka Saul selalu 
mendengki Daud. 

 Keesokan harinya Saul kerasukan roh jahat, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah 
rumah. 

 Daud main kecapi seperti yang sehari-hari Daud lakukan di istana untuk Saul 

 Lalu Saul melemparkan tombak ke arah Daud untuk menancapkan Daud ke dinding, 
sampai 2 kali hal itu terjadi 

 Untunglah Daud mengelakkannya, sehingga Daud tidak terkena tombak itu. 

 Inilah yang dinamakan dengan kejahatan, Saul membalas kebaikan Daud dengan 
kejahatan. 

 Daud baik, dia sudah menolong Saul dengan menjadi seorang pemusik / pemetik 
kecapi buat Saul, karena Saul diganggu roh jahat, agar Saul merasa lega dan nyaman 
saat mendengar petikan kecapi, dan roh jahat itu undur dari padanya. ( I Sa 16:23) 

 Daud baik, dia sudah menolong Saul dengan cara menjadi pelayan Saul, menjadi 
pembawa senjata Saul ( I Sam 16: 21) 

 Daud baik, dia sudah menolong Saul dengan selalu taat saat disuruh berangkat 
berperang dan selalu membawa kemenangan ( I Sam 18:5) 

 Tetapi hanya gara-gara dengki, Saul membalas kebaikan Daud dengan kejahatan, 
dengan cara ingin membunuh Daud. 

 Galatia 5:26 Dan janganlah kita _ _ _ _    _ _ _ _ _ _, janganlah kita saling menantang 
dan saling _ _ _ _ _ _ _ _ _  (Kalimat Sandi 4)  

 Saul adalah seorang yang gila hormat, sehingga dia ingin menjadi orang yang 
paling dihormati, pada saat para perempuan memuji Daud lebih dari dirinya 
, maka dia marah, dia mendengki, karena itulah Saul ingin membunuh Daud.  

 Pastikan sandi kotakmu selesai saat Ayah/Bunda/ Bapak Ibu Guru melanjutkan Bible 
Story kita hari ini. 

 Ngeri sekali ya kalau seseorang itu menjadi gila hormat, menjadi dengki dan pada 
akhirnya menjadi seorang yang sampai ingin membunuh orang yang baik kepadanya. 
Seperti yang dilakukan Saul pada Daud.  

 Hati-hati dengan hatimu. 



                              Jenius Cara Alkitab : “Restore Our Family” 

__________________________________________________________________________  

10                                                                                                         www.jeniuscaraalkitab.com  
 

 Tuhan ingin kalau kita bertemu orang yang senang, kita ikut senang, lalu kalau kita 
bertemu orang yang sedih, kita ikut sedih. Misalnya ada orang yang senang karena 
dia menang lomba, maka kita harus ikut senang juga.  

 Tuhan ingin kita menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik.  

 Membalas kebaikan dengan kajahatan adalah sebuah kejahatan.  
 

Retelling Story   : 

 Siapa yang tadi sandi kotaknya paling cepat selesai dan jawabannya benar , mendapat 
keistimewaan untuk menjadi orang pertama yang menceritakan kembali  kalimat cerita 
berikut ini;  

 
CERITAKAN KEMBALI  

( dengan cara bersahut-sahutan berpasangan;  
bergantian antara frase yang dicetak tebal dan yang tidak dicetak tebal) 

 

 Tuhan ingin kita menjauhi kejahatan dan melakukan yang baik 

 Salah satu bentuk kejahatan adalah; membalas kebaikan dengan kejahatan 

 Daud sudah baik pada Saul, tetapi Saul membalas dengan kejahatan kepada Daud 

 Karena dengki, Saul ingin membunuh Daud 

 Tuhan tidak ingin hati kita gila hormat, saling menantang dan saling mendengki 

 Ayo kita melakukan yang baik ! Yes !! 

  

Our Story    : 

 

 Pertanyaan kepala:  

 Siapa yang hatinya dipenuhi dengan dengki? 

 Apa sih yang dimaksud dengan gila hormat itu? 

 Pertanyaan hati:  
 Pernahkah hatimu dipenuhi dengan iri ketika melihat ada orang lain yang lebih 

hebat/ lebih cantik/ ganteng/ lebih pandai, lebih dikenal, lebih menang, dll?  

 Pertanyaan tangan:  
 Setelah mendengar kisah Saul dan Daud itu, apa yang akan kamu lakukan bila suatu 

saat kamu bertemu dengan orang yang  baik kepadamu ? 

 Setelah mendengar kisah Saul dan Daud itu, apa yang akan kamu lakukan kepada 
orang itu, bila suatu saat kamu bertemu dengan orang yang  lebih hebat/ lebih 
cantik/ ganteng/ lebih pandai, lebih dikenal, lebih menang, dll?? 

 

Doa malam    : 

Tuhan Yesus, aku rindu untuk melakukan yang baik, selidiki hatiku bila ada dengki, iri, gila 
hormat, jadikan aku orang yang rendah hati.   
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Kartu Karakter 54   : 
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HARI KE-107 

BERUSAHA MENDAPATKAN PERDAMAIAN 
DAUD DAN PUNCA JUBAH SAUL 

Metode Kreatif; Game Kaos Kaki Berpasangan 

Disarankan untuk anak 7 tahun ke atas 

 

Bacaan hari ini    : 

 

Mazmur 34:15, Kejadian 6: 1-8, Mazmur 34:15, I Samuel 24, Amsal 3:29 

 

Tujuan     :  

 

Anak-anak menjauhi yang jahat. Anak-anak melakukan yang baik. Salah satu caranya yaitu dengan 

cara mencari perdamaian dan berusaha mendapatkan perdamaian itu ! 

 

My Story    : 

 

 Apakah kamu pernah bertengkar dengan temanmu, atau dengan saudaramu, atau dengan siapa 

pun? 

 Mengapa kamu bertengkar dengan mereka?  

 Siapa yang memulai pertengkaran itu? 

 Apakah kamu pernah melakukan sesuatu hal supaya kalian baik kembali? Misalnya dengan 

membaiki dia, mengalah kepadanya, mengampuni dia, bahkan minta maaf kepadanya, dll?? 

 

Bridge to Story   : 

 

 Kata kejahatan dalam Kejadian 6:5 dipakai kata ra’ 

 Semua pembahasan dalam minggu ini, kita membahas kasus-kasus kejahatan yang dipakai kata 

ra’ ini.  

 

Bible Story/ Narasi      

Disertai Game Kaos Kaki Berpasangan  : 

 

 Ayah/bunda mempersiapkan beberapa pasang kaos kaki 

 Print beberapa tulisan berikut ini: kolom kiri letakkan di kaos kaki kiri, kolom kanan letakkan di 

kaos kaki kanan. 
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 Sembunyikan keping kanan dan keping kiri kaos kaki pada tempat yang berlain-lainnan di sekitar 

rumah ( 5X2= 10 titik sembunyi) 

 Mintalah anak-anak untuk mencari jodoh kaos kaki tersebut, dan mintalah mereka membaca 

kertas yang kita taruh di dalamnya dan termasuk dengan semua ayatnya, agar bisa bagus 

hasilnya, pastikan membaca dari isi kaos kaki kiri kepada isi kaos kaki kanan. 

 Bila tidak bisa menemukan pasangannya, harus mengembalikan kaos kaki tersebut pada 

tempatnya semula, agar bisa ditemukan orang lain, atau kita temukan sendiri di lain kesempatan 

bila menemukan pasangannya di titik lain. 

 

5 PASANG KAOS KAKI 
SIMPAN PADA KEPING KIRI KAOS KAKI SIMPAN PADA KEPING KANAN KAOS KAKI 

Kepada orang yang jahat pada kita Jangan balas dengan kejahatan juga 
kepadanya, tetapi balaslah dengan 
kabaikan (Roma 12;17, I Tesalonika 5:15, 
Roma 12:21) 

Kepada orang yang jahat pada kita, lalu dia 
meminta tolong pada kita, atau kita tahu 
dia butuh pertolongan. 

Kita tetap menolong dia.  (Amsal 25:21) 

Kesalahan yang dilakukan orang lain pada 
kita 

Jangan diingat-ingat, melainkan ampuni 
dan lupakan saja. ( Matius 6:12) 

Kepada orang yang berbuat jahat pada kita Kita mengalah saja  ( Matius 5;39) 

Kepada orang yang menganiaya kita Jangan kutuki dia, tetapi berkatilah dia ( 
Roma 23:14) doakan dia ( Matius 5:44) 

 

 Wau ternyata seru juga ya game kaos kaki berpasangan tadi??  

 Terkadang ada orang yang jahat pada kita, tetapi Tuhan ingin kita tetap berbuat baik kepada 

mereka  

 Contohnya terjadi pada Daud kepada Saul 

 Daud sudah baik kepada Saul 

 (seandainya anda tidak mengambil pelajaran hari Selasa yang lalu, kita akan pakai bagian ini) 

 Daud sudah baik pada Saul, tetapi Saul membalas kebaikan Daud dengan kejahatan.  
 Daud baik, dia sudah menolong Saul dengan menjadi seorang pemusik / pemetik kecapi 

buat Saul, karena Saul diganggu roh jahat, agar Saul merasa lega dan nyaman saat 
mendengar petikan kecapi, dan roh jahat itu undur dari padanya. ( I Sa 16:23) 

 Daud baik, dia sudah menolong Saul dengan cara menjadi pelayan Saul, menjadi 
pembawa senjata Saul ( I Sam 16: 21) 

 Daud baik, dia sudah menolong Saul dengan selalu taat saat disuruh berangkat 
berperang dan selalu membawa kemenangan ( I Sam 18:5) 

 Tetapi hanya gara-gara dengki, Saul membalas kebaikan Daud dengan kejahatan, dengan 
cara ingin membunuh Daud. 

o Seandainya anda mengambil juga materi hari Selasa, maka kita akan persingkat menjadi seperti 

ini 
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 Daud sudah baik pada Saul, tetapi Saul membalas kebaikan Daud dengan kejahatan. Saul 
berusaha untuk membunuh Daud yang sudah baik padanya.  

o Lalu apa yang dilakukan Daud kepada Saul sebagai balasannya? 

o Apakah Daud membalas kejahatan Saul dengan kejahatan juga? 

o Tidak, tetapi Daud membalas kejahatan Saul dengan kebaikan. 

o Suatu saat Saul membawa 3000 orang pilihan untuk mencari Daud. 

o Saul memasuki sebuah goa untuk membuang hajat ( BAB) 

o Dan Daud ada di bagian belakang gua itu. 

o Daud sebenarnya bisa dengan mudah membunuh Saul yang selama ini berusaha membunuh dia, 

tetapi Daud tidak melakukan itu, dia hanya memotong puca jubah Saul. 

o Saul sadar bahwa Daud berbuat baik kepadanya padahal dia jahat pada Daud ( I Sam 24: 18-19) 

o Lalu Saul meminta pertolongan Daud, supaya Daud jangan melenyapkan keturunan Saul, dan 

jangan menghapuskan nama Saul dari kaum keluarga Saul. 

o Apakah Daud mengabulkan permintaan Saul itu? 

o Iya, Daud mau mengabulkan permintaan Saul itu ( I Sam 24: 23) 

o Dan apakah Daud benar-benar memenuhi janjinya pada Saul ? Iya II Sam 9:1. Setelah Daud jadi 

raja, Daud mencari keluarga Saul, dan pada akhirnya cucu Saul yang timpang kakinya, yang 

bernama Mefiboset, diajak Daud tinggal di istananya. Mefiboset tidak dibunuh oleh Daud. 

o Daud memang mengajarkan hal ini pada anak murid rohaninya (Mazmur 34: 15, 12, 1, I Sam 21: 

10-15, 22:1-2, II Sam 3:2-5, 4:13-16) ; yaitu,  untuk mencari perdamaian dan berusaha 

mendapatkannya !  Ternyata Daud tidak saja mengajarkan pada mereka, tetapi juga 

melakukannya/ memberi contoh/ memberi teladan pada mereka.  

 
Retelling Story   : 

 Sambil mengangkat keping kiri kaos kaki, lalu mengangkat keping kanan kaos kaki, ajak anak-
anak menceritakan kembali kalimat cerita berikut ini; 

 
CERITAKAN KEMBALI  

 Daud baik pada Saul ( Keping Kiri – KKr) 

 Saul jahat pada Daud ( Keping Kanan – KKn) 

 Daud tetap baik pada Saul ( KKr) 

 Daud punya kesempatan membunuh Saul ( KKn) 

 Tetapi Daud tidak mau melakukan itu( KKr) 

 Daud mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya ! ( KKn) 

 Daud tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dia membalas kejahatan 
dengan kebaikan. ( KKr) 

 Ayo kita berbuat baik pada semua orang ! ( KKn) 
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Our Story    : 

 Pertanyaan kepala:  
 Dalam kisah ini; Siapa yang baik pada siapa? 

 Siapa yang jahat kepada siapa? 

 Pertanyaan hati:  
 Ketika kamu begitu sulit untuk mengalah, dan kamu juga tidak bersalah, apa yang 

akan kamu katakan kepada Tuhan dalam doamu tentang orang itu ? 

 Pertanyaan tangan:  
 Jika kamu punya kesempatan untuk membalas kejahatan seseorang padamu, apa 

yang akan kamu lakukan? 

 Apa yang akan kamu lakukan untuk mengusahakan perdamaian dengan  orang –
orang yang sering bertengkar denganmu? 

 

 
Doa Malam    :  
 
Tuhan, jadikan aku anak yang suka membawa damai, di mana pun, di dalam nama Yesus, amin.   

 

Kartu Karakter 56   : 
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HARI KE-108 

BERUSAHA MENDAPATKAN PERDAMAIAN 
DAUD DAN NASIHAT ABIGAIL 

Metode Kreatif;  Game Gulungan Kertas dalam Toples 

Disarankan untuk anak 7 tahun ke atas. 

 

Bacaan hari ini   :  

Mazmur 34:15, Kejadian 6: 1-8, Mazmur 34:15, I Samuel 25: 2-44, Amsal 3:29 
 
Tujuan     : 

 

Anak-anak menjauhi yang jahat. Anak-anak melakukan yang baik. Salah satu caranya yaitu dengan 

cara mencari perdamaian dan berusaha mendapatkan perdamaian itu ! 

 

My Story    : 

Kapan terkahir kali kamu marah dan bertengkar dengan seseorang? Ceritakan ! 
 

Bridge  to Story   : 

 

Kata kejahatan dalam Kejadian 6:5 dipakai kata ra’ 
Semua pembahasan dalam minggu ini, kita membahas kasus-kasus kejahatan yang dipakai 
kata ra’ ini.  
 

Bible Story/ Narasi      

Disertai dengan       

Game Gulungan Kertas dalam Toples   : 

 

 Ayah/bunda mempersiapkan beberapa 2 PASANG ORGIGAMI WARNA SAMA, misalnya 2 lembar 

hijau, 2 lembar kuning.  

 Print beberapa 4 kalimat berikut ini, tempel secara berpasangan, pada lajur yang sama, dengan 

warna kertas yang sama 

 Gulung kertas dan letakkan pada selang kecil/ sedotan ukuran diameter terbesar/ sedotan pop 

ice 

 Masukkan pada 2 toples yang berbeda, 1 toples untuk keping kalimat kiri, 1 toples untuk keping 

kalimat kanan. Tandai dengan beri nama KIRI, KANAN 

 Buat jebakan dengan dipenuhi kapas/ butiran seteorofoam, dll 
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 Buat jebakan dengan pasangan origami warna lain yang kosong/ tidak ada tulisan di dalamnya 

 Mintalah anak-anak untuk mencari jodoh kertas dengan warna yang sama tersebut, dan 

mintalah mereka membaca kertas yang kita taruh di dalamnya dan termasuk dengan semua 

ayatnya, agar bisa bagus hasilnya, pastikan membaca dari isi toples kiri kepada isi toples kanan 

 Bila tidak bisa menemukan pasangannya, harus mengembalikan kertas tersebut pada toplesnya 

semula, agar bisa ditemukan orang lain, atau kita temukan sendiri di lain kesempatan bila 

menemukan pasangannya di titik lain. 

ISI TOPLES KIRI ISI TOPLES KANAN 

Kepada orang yang mencaci maki kita  

 

Tidak perlu dibalas dengan balik mencaci 

maki dia, tetapi balas dengan kata-kata 

yang memberkati ( I Petrus 3: 8-12) 

 

Kepada orang yang marah kepada kita, 

padahal kita merasa kita tidak bersalah 

kepadanya 

 

Lebih baik kita meminta maaf, karena 
dengan cara itu kita berusaha mendapatkan 
perdamaian ( I Petrus 3:8-12, Roma 12:18, 
Markus 11:25)  
 

 
 Wau ternyata seru juga ya game GULUNGAN KERTAS DALAM TOPLES tadi? 

 Terkadang ada orang yang jahat pada kita, tetapi Tuhan ingin kita tetap berbuat baik kepada 

mereka  

 Contohnya terjadi pada Daud kepada Nabal  

 Nabal adalah seorang yang sangat kaya, dia memiliki 3000 ekor domba dan 1000 ekor kambing 

 Waktu itu Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya. 

 Biasanya pengguntingan bulu domba ini diincar oleh orang-orang yang jahat, yang mau mencuri, 

merampok, dll 

 Daud dan orang-orangnya yang berjumlah 600 orang itu, datang ke sana untuk menjaga 

pengguntingan bulu domba itu 

 Daud berbuat baik pada Nabal 

 Lalu Daud menyuruh 10 orangnya untuk datang di hari raya, dan meminta belas kasihan Nabal / 

semacam ucapan terima kasih dari Nabal 

 Tetapi Nabal bukannya berterima kasih, dia malah mencaci-maki Daud 

 Kebaikan Daud dibalas dengan kejahatan oleh Nabal. 

 Daud bersama dengan 400 orang menyandang pedang, bermaksud membunuh semua laki –laki 

yang ada di semua yang ada pada Nabal. Lalu ada 200 orang yang menjaga barang-barang.  

 Untunglah di perjalanan, isteri Nabal bernama Abigail, dia seorang yang bijak dan cantik, datang 

menjumpai Daud dan memberi nasihat yang baik pada Daud agar Daud jangan  sampai 

berhutang darah dan bertindak sendiri dalam melakukan keadilan/ main hakim sendiri. 

 Daud mendengarkan nasihat Abigail, dia tidak jadi memerangi Nabal dan orang –orangnya.  

 Ternyata Tuhan sendiri yang bertindak, Tuhan akhirnya memukul Nabal dan Nabal pun mati. 



                              Jenius Cara Alkitab : “Restore Our Family” 

__________________________________________________________________________  

18                                                                                                         www.jeniuscaraalkitab.com  
 

 Daud memang mengajarkan hal ini pada anak murid rohaninya (Mazmur 34: 

15, 12, 1, I Sam 21: 10-15, 22:1-2, II Sam 3:2-5, 4:13-16) ; yaitu,  untuk 

mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya !  Ternyata Daud tidak 

saja mengajarkan pada mereka, tetapi juga melakukannya/ memberi 

contoh/ memberi teladan pada mereka.  

 

Retelling Story   : 

 Sambil mengangkat kertas dalam toples kiri, dan kertas dalam toples kanan, ajaklah anak-
anak menceritakan kembali kalimat cerita berikut ini;   

 
CERITAKAN KEMBALI  

 Daud baik pada Nabal ( Keping Kiri – KKr) 

 Nabal  jahat pada Daud ( Keping Kanan – KKn) 

 Nabal mencaci maki Daud, tidak tahu berterima kasih (KKr) 

 Daud bermaksud membalas kejahatan Nabal dengan kekerasan ( KKn) 

 Abigail seorang persempuan bijak menasihati Daud ( KKr) 

 Daud mau mendengarkan nasihat Abigail, dia tidak jadi membalas kejahatan Nabal 
dengan cara main hakim sendiri ( KKn) 

 Daud mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya ! ( KKr) 

 Ayo kita berbuat baik pada semua orang ! ( KKn) 
 

 

Our Story    : 

 

 Pertanyaan kepala:  

o Dalam kisah ini; Siapa yang baik pada siapa? 
o Siapa yang jahat kepada siapa? 

 Pertanyaan hati :  

o Ketika kamu begitu sulit untuk mengalah, dan kamu juga tidak bersalah, apakah kamu 
bisa tetap ramah kepadanya?  

 Pertanyaan tangan :   

o Jika kamu punya kesempatan untuk membalas kejahatan seseorang padamu, apa yang 
akan kamu lakukan? 

o Apa yang akan kamu lakukan untuk mengusahakan perdamaian dengan  orang –orang 
yang sering bertengkar denganmu? 

Doa Malam   :  
 
Tuhan, jadikan aku anak yang suka mengusahakan perdamaian di mana pun aku berada, di dalam 

nama Yesus, amin.    
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Kartu Karakter 56   : 
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HARI KE-109 

BERUSAHA MENDAPATKAN PERDAMAIAN 
DAUD DAN TOMBAK SAUL 

Metode Kreatif; Bermain Gelembung Plastik 

Disarankan untuk anak 7 tahun ke atas. 

 

Bacaan hari ini   :  

Mazmur 34:15, Amsal 3:29, Kejadian 6: 1-8, Mazmur 34:15, I Samuel 26: 1-25 
 
Tujuan     : 

 

Anak-anak menjauhi yang jahat. Anak-anak melakukan yang baik. Salah satu caranya yaitu dengan 

cara mencari perdamaian dan berusaha mendapatkan perdamaian itu ! 

 

My Story    : 

Pernahkah kamu merenungkan hal- hal apa saja yang membuatmu bertengkar dengan 
seseorang? Apakah karena kamu tidak suka orang itu? Atau kamu terkadang merasa 
direndahkan? Ataukah apa penyebab lainnya?  
 

Bridge  to Story   : 

 

 Kata kejahatan dalam Kejadian 6:5 dipakai kata ra’ 

 Semua pembahasan dalam minggu ini, kita membahas kasus-kasus kejahatan yang dipakai kata 

ra’ ini.  

 

 
Bible Story      
Disertai Game Gelembung Plastik  : 
 

 Ayah/bunda mempersiapkan beberapa buah plastik gula 

 Isi plastik gula dengan kertas gulung yang diikat dengan karet 

 Pada kertas berisi tulisan yang harus dijodohkan dengan tulisan lain 

 Gelembungkan plastik gula, ikat dengan karet 

 Buatlah perbedaan warna karet untuk gelembung plastik yang harus diletakkan di ember kiri dan 

apa warna karet untuk gelembung plastik yang harus diletakkan di ember kanan. Makin bagus 

bila warna karet sama dengan warna ember. 
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 Berikan 2 ember berisi air sampai penuh , taruh di outdoor 

 Tugas anak-anak mengambil plastik gula dari ember A dan B, buka isinya, dan baca, bila 

bersesuaian, maka anak ini menang. Atau bila anda membuat tulisan terbuka dengan jelas, maka 

gelembung plastik tidak perlu dibuka, hanya dijodohkan saja. 

 Jika tidak bersesuaian, dia harus mengembalikan plastik gula itu pada bentuknya semula ( 

bergelembung, berkaret, dst) 

 Print beberapa tulisan berikut ini: kolom kiri letakkan di ember kiri, kolom kanan letakkan di 

ember kanan.  

 Letakkan keping kanan dan keping kiri gelembung plastik gula pada ember di luar rumah/ 

outdoor 

 Mintalah anak-anak untuk mencari jodoh gelembung gula tersebut, dan mintalah mereka 

membaca kertas yang kita taruh di dalamnya dan termasuk dengan semua ayatnya, agar bisa 

bagus hasilnya, pastikan membaca dari isi gelembung gula dari ember kiri  kepada isi gelembung 

gula dari ember kanan./  

 Bila tidak bisa menemukan pasangannya, harus mengembalikan gelembung gula tersebut pada 

tempatnya semula, agar bisa ditemukan orang lain, atau kita temukan sendiri di lain kesempatan 

bila menemukan pasangannya di titik lain. Atau bila anda membuat tulisan terbuka dengan jelas, 

maka gelembung plastik tidak perlu dibuka, hanya dijodohkan saja. 

 

2 PASANG GELEMBUNG PLASTIK 
SIMPAN PADA GELEMBUNG PLASTIK DI 
EMBER KIRI 

SIMPAN PADA GELEMBUNG PLASTIK DI 
EMBER KANAN 

Kepada orang yang selalu melakukan 
kesalahan yang sama dan sama lagi 
berulang-ulang 
 

Ampunilah dia juga berulang-ulang kali.  
( Matius 18:22) 
 

Kepada orang yang marah kepada kita, 
karena kita sudah bersalah kepadanya 
 

Kita harus meminta maaf kepadanya.  
( I Petrus 3: 8-12) 
 

 
Bible Story  

 Wau ternyata seru juga ya game GELEMBUNG PLASTIK tadi?   

 Terkadang ada orang yang jahat pada kita, tetapi Tuhan ingin kita tetap berbuat baik kepada 

mereka  

 Contohnya terjadi pada Daud kepada Saul 

 Daud sudah baik kepada Saul 

 (seandainya anda tidak mengambil pelajaran hari Selasa yang lalu, kita akan pakai bagian ini) 

 Daud sudah baik pada Saul, tetapi Saul membalas kebaikan Daud dengan kejahatan.  
 Daud baik, dia sudah menolong Saul dengan menjadi seorang pemusik / pemetik kecapi 

buat Saul, karena Saul diganggu roh jahat, agar Saul merasa lega dan nyaman saat 
mendengar petikan kecapi, dan roh jahat itu undur dari padanya. ( I Sa 16:23) 
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 Daud baik, dia sudah menolong Saul dengan cara menjadi pelayan Saul, menjadi 
pembawa senjata Saul ( I Sam 16: 21) 

 Daud baik, dia sudah menolong Saul dengan selalu taat saat disuruh berangkat 
berperang dan selalu membawa kemenangan ( I Sam 18:5) 

 Tetapi hanya gara-gara dengki, Saul membalas kebaikan Daud dengan kejahatan, dengan 
cara ingin membunuh Daud. 

o Seandainya anda mengambil juga materi hari Selasa, maka kita akan persingkat menjadi seperti 

ini 

 Daud sudah baik pada Saul, tetapi Saul membalas kebaikan Daud dengan kejahatan. Saul 
berusaha untuk membunuh Daud yang sudah baik padanya.  

o Lalu apa yang dilakukan Daud kepada Saul sebagai balasannya? 

o Apakah Daud membalas kejahatan Saul dengan kejahatan juga? 

o Tidak, tetapi Daud membalas kejahatan Saul dengan kebaikan. 

o (seandainya anda tidak mengambil pelajaran hari Rabu yang lalu, kita akan pakai bagian ini) 

 Suatu saat Saul membawa 3000 orang pilihan untuk mencari Daud. 

 Saul memasuki sebuah goa untuk membuang hajat ( BAB) 

 Dan Daud ada di bagian belakang gua itu. 

 Daud sebenarnya bisa dengan mudah membunuh Saul yang selama ini berusaha 

membunuh dia, tetapi Daud tidak melakukan itu, dia hanya memotong puca jubah Saul. 

 Saul sadar bahwa Daud berbuat baik kepadanya padahal dia jahat pada Daud ( I Sam 24: 

18-19) 

 Lalu Saul meminta pertolongan Daud, supaya Daud jangan melenyapkan keturunan Saul, 

dan jangan menghapuskan nama Saul dari kaum keluarga Saul. 

 Apakah Daud mengabulkan permintaan Saul itu? 

 Iya, Daud mau mengabulkan permintaan Saul itu ( I Sam 24: 23) 

 Dan apakah Daud benar-benar memenuhi janjinya pada Saul ? Iya II Sam 9:1. Setelah 

Daud jadi raja, Daud mencari keluarga Saul, dan pada akhirnya cucu Saul yang timpang 

kakinya, yang bernama Mefiboset, diajak Daud tinggal di istananya. Mefiboset tidak 

dibunuh oleh Daud. 

o Seandainya anda mengambil juga materi hari Rabu, maka kita akan persingkat menjadi seperti 

ini 

 Daud pernah memiliki 1 kesempatan untuk membunuh Saul di sebuah goa saat Saul 

BAB, tetapi Daud tidak melakukan hal itu. 

o Nah, kali ini Daud punya kesempatan lagi, yaitu kesempatan yang ke dua, untuk membunuh Saul 

yang selama ini sudah jahat kepadanya, sudah berusaha membunuh dia. 

o Saul membawa 300 orang yang terpilih untuk pergi mencari Daud 

o Saul berbaring di tengah-tengah perkemahan, dan panglimanya bernama Abner dan rakyat yang 

300 orang itu semuanya juga tidur. Karena Tuhan membuat mereka semua tidur nyenyak 

o Tombaknya Saul terpanjugn di tanah pada sebelah kepalanya, sebenarnya sangat mudah bagi 

Daud untuk membunuh Saul, tetapi pada saat itu Daud tidak mau melakukannya, Daud hanya 

mengambil tombak Saul dan kendi Saul.  

o Saul yang di peristiwa yang lalu meminta tolong pada Daud supaya Daud tidak melenyapkan 

keturunannya, teryata Saul ini juga yang kambali mengejar-ngejar Daud untuk membunuhnya. 

Saul yang jahat, tetap jahat lagi. Melakukan kesalahan yang sama lagi, mengejar Daud lagi, 
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mengejar Daud lagi, padahal Daud sudah membuktikan bahwa dia tidak mau membunuh Saul, 

tetap saja Saul terus mengejar Daud untuk membunuhnya. 

o Terkadang ada orang-orang yang menyakiti kita berulang-ulang dengan dosa yang sama/ 

kesalahan yang sama/ kejahatan yang  diulangi lagi, dan terus menerus.  

o Daud memang mengajarkan hal ini pada anak murid rohaninya (Mazmur 34: 15, 12, 1, I Sam 21: 

10-15, 22:1-2, II Sam 3:2-5, 4:13-16) ; yaitu,  untuk mencari perdamaian dan berusaha 

mendapatkannya !  Ternyata Daud tidak saja mengajarkan pada mereka, tetapi juga 

melakukannya/ memberi contoh/ memberi teladan pada mereka.  

 
Retelling Story   : 

 Sambil mengangkat keping gelembung kiri,  lalu mengangkat keping gelembung kanan, 
ajaklah anak-anak untuk menceritakan kembali kalimat cerita berikut ini 

 
CERITAKAN KEMBALI  

 Daud baik pada Saul ( Keping Kiri – KKr) 

 Saul jahat pada Daud ( Keping Kanan – KKn) 

 Daud tetap baik pada Saul ( KKr) 

 Daud punya kesempatan membunuh Saul untuk yang pertama kalinya ( KKn) 

 Tetapi Daud tidak mau melakukan itu( KKr) 

 Saul tetap tidak bertobat, terus mengejar Daud untuk membunuhnya ( KKn) 

 Daud punya kesempatan membunuh Saul untuk yang ke dua kalinya ( KKr) 

 Tetapi Daud tidak mau melakukan itu ( KKn) 

 Daud mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya ! ( KKr) 

 Daud tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dia membalas kejahatan 
dengan kebaikan. ( KKn) 

 Daud mau melakukan kebaikan berkali-kali kepada orang yang jahat berkali-kali ( 
KKr) 

 Ayo kita berbuat baik pada semua orang ! ( KKn) 

 

Our Story    : 

 Pertanyaan kepala:  

 Dalam kisah ini; Siapa yang baik pada siapa? 

 Siapa yang jahat kepada siapa? 

 Pertanyaan hati :  

 Berapa kali kesempatan yang kamu berikan pada seseorang untuk berubah? 

 Pertanyaan tangan :  

 Jika kamu bertemu dengan orang yang terus menerus berbuat jahat, apa yang akan 
kamu lakukan kepadanya? 

 Apa yang akan kamu lakukan untuk mengusahakan perdamaian dengan  orang –
orang yang sering bertengkar denganmu? 
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Doa Malam    :  
 
Tuhan, jadikan aku tidak henti-hentinya untuk memberikan pengampunan, di dalam nama Yesus, amin 

! 

 

Kartu Karakter 56   : 
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HARI KE-110 

ANAK-ANAK ZERUYA 

Metode Kreatif : Bermain Game: Gajah, Orang dan Semut 
Disarankan untuk  anak 5  tahun ke atas 

 

Bacaan hari ini   :  

Mazmur 34:15, Kejadian 6: 1-8, Mazmur 34:15, II Samuel 3: 22- 39, Mazmur 17:4-5 
 
Tujuan     : 

Anak-anak menjauhi yang jahat. Anak-anak melakukan yang baik. Salah satu caranya yaitu 
dengan cara mencari perdamaian dan berusaha mendapatkan perdamaian itu ! 
 
My Story    : 

Pernahkah kamu punya keinginan untuk membalas dendam?  
 

Bridge to Story   : 

 Kata kejahatan dalam Kejadian 6:5 dipakai kata ra’ 

 Semua pembahasan dalam minggu ini, kita membahas kasus-kasus kejahatan yang dipakai kata 

ra’ ini.  

 
Bible Story/ Narasi     

Disertai Game; Gajah, Orang dan Semut  : 

 

 Hayuks bermain Gajah, Orang dan Semut !! 

 Buatlah jarimu hanya pada tangan kanan, merentangkan jempol ( lambang daripada gajah), 

telunjuk ( lambang daripada orang) dan kelingking ( lambang daripada semut) 

 Sembunyikan jari tengah dan jari manis yang tidak kita pakai dalam permainan ini.  

 Cari pasangan main, yang mana pasanganmu melakukan hal yang sama  

 Pingsut untuk menentukan siapa yang akan main duluan 

 Pemain pertama akan menyentuh  salah satu jari lawan ( boleh gajah, orang atau semut) , jari 

yang disentuh akan disembunyikan 

 Lawan akan menyentuh juga jarimu ketika gilirannya tiba 

 Pada akhir permainan hanya akan tersisa 1 jari pada tiap pemain 

 Jika Gajah lawan Orang = pemenangnya adalah Gajah 

 Jika Gajah lawan Semut = pemenangnya adalah Semut ( karena semut bisa mencari teman 

sebanyak-banyaknya untuk menggelitik telinga gajah) 

 Jika Orang lawan Semut- semut akan kalah 
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 Permainan bisa diulangi dengan analogi yang berbeda tetapi dengan aturan main yang sama 

 Gajah diganti dengan Simson 

 Orang diganti dengan Singa 

 Semut diganti dengan Delila 

 Simson  lawan Singa= pemenangnya adalah Simson 

 Simson lawan Delila= pemenangnya adalah Delila 

 Singa lawan Delila= pemenangnya adalah Singa 

 
Bible Story 
 

 Waauuuu apakah kalian menang dalam Game Gajah, Orang dan Semut? 

 Dalam permainan tadi, kita semua sebagai pemain, akan menyusun strategi bagaimana caranya 
‘membalas’ lawan, agar lawan kalah. 

 Balas membalas terus sampai akhirnya kitalah yang jadi pemenangnya. 

 Kita sering berpikir, bagaimana mengalahkan kejahatan? Yaitu dengan membalasnya dengan 
kejahatan lagi/ yang sama jahatnya/ atau bahkan dengan hal-hal yang lebih jahat lagi. 

 Namun ternyata pikiran seperti itu salah 

 Tuhan ingin kita mengalahkan kejahatan itu dengan kebaikan ! ( Roma 12:21) 

 Justru dengan cara itu kita jadi pemenangnya ! 

 Ada seorang bernama Abner, dia adalah paman Saul, juga adalah seorang Panglima tentara raja 
Saul ( I Sam 14:50) 

 Ketika Saul telah mati, digantikan oleh anaknya Isyboset. 

 Setelah Saul mati, Daud menjadi raja hanya atas Yehuda saja, dan berkedudukan di Hebron 

 Sedangkan Isyboset menjadi raja dan berbedudukan di Mahanaim 

 Daud juga punya panglima, namanya Yoab 

 Pada saat terjadi peperangan antara Isyboset dan Daud, terjadilah pertumpahan darah, yaitu 
Abner ( panglimanya Isyboset) membunuh dengan pedang, adiknya Yoab yang bernama Asael. 
Hal seperti ini tidak terhindarkan dalam peperangan pada masa itu. Kalau kita tidak menyerang, 
maka kita diserang. Dalam hal ini Abner tidak bersalah, karena ini terjadi di sebuah peperangan.  

 Yoab ini tiga bersaudara yang jadi tentara; yaitu Yoab, Abisai dan Asael, mereka adalah anak 
anak Zeruya 

 Ternyata Yoab ini dendam pada Abner yang telah membunuh adiknya dalam peperangan itu. 

 Ketika Abner pada akhirnya memihak pada Daud, dia datang pada Daud.  

 Yoab dan Abisai adiknya, dengan sangat licik dan jahat  membunuh Abner karena Abner telah 
membunuh Asael adik mereka dalam peperangan. Abner yang tidak tahu apa –apa tidak dapat 
melakukan perlawanan.  

 Pembalasan dendam ini adalah hal yang jahat, sebuah kekerasan ( II Sam 3: 39) 

 Yoab telah membalas pembunuhan atas adiknya oleh Abner dalam peperangan, dengan 
kejahatan, dengan pembunuhan yang keji/ jahat/ licik. 

 Tuhan tidak ingin kita seperti Yoab yang mendendam dan berbuat jahat.  
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Retelling Story    : 

Ajaklah anak-anak menceritakan kembali kalimat cerita berikut ini: 

 

CERITAKAN KEMBALI DENGAN CARA MENYENTUH JARI TEMANMU  
( JEMPOL, TELUNJUK ATAU KELINGKING- TANPA MEMPERDULIKAN ARTI TIAP JARI) 

 

 Dalam sebuah peperangan Abner membunuh musuhnya bernama Asael 

 Asael adalah adik dari Yoab dan Abisai 

 Yoab dan Abisai dendam kepada Abner 

 Saat mereka bertemu Abner- mereka membunuh Abner 

 Hal itu adalah jahat. 

 Tuhan tidak ingin kita berbuat jahat 

 Tuhan tidak ingin kita menyimpan dendam 

 Ayo kita mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya !  

 Balaslah kejahatan dengan kebaikan  

 Ayo kita berbuat baik pada semua orang ! ( KKn) 
 

Our Story    : 

 

 Pertanyaan kepala:  
o Yoab dendam kepada siapa? 

o Mengapa Yoab dendam kepada Abner? 

 Pertanyaan hati:  
o Bagaimana cara kita mengalahkan kejahatan? 

o Kebaikan seperti apa yang Tuhan ingin kita lakukan pada orang-orang yang jahat 

pada kita? 

 Pertanyaan tangan:  
o Kebaikan seperti apa yang akan kamu lakukan kepada orang yang berbuat jahat 

kepadamu?  

 
 

Doa malam    : 

Tuhan, aku rindu dapat berbuat baik kepada semua orang, di dalam nama Yesus, amin.   
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Kartu Karakter 52   : 
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Metode Kreatif ; Percobaan Ilmiah 2 buah telur 

Disarankan dilakukan anak-anak 7 tahun ke atas 

 

Bacaan hari ini   :  

Mazmur 34:15, Kejadian 6: 1-8, Amsal 8:13, I Raja 21:20-26, Yohanes 4:24 
 
Tujuan     :  

 

Anak-anak menjauhi yang jahat. Anak-anak melakukan yang baik. Salah satu bentuk kejahatan adalah 

menyembah kepada berhala-berhala. Anak-anak memilih hidup takut akan Tuhan 

 

My Story    : 

Siapa pribadi yang paling utama/ paling penting dalam hidupmu?  
 

Bridge to story   : 

 

 Kata kejahatan dalam Kejadian 6:5 dipakai kata ra’ 

 Semua pembahasan dalam minggu ini, kita membahas kasus-kasus kejahatan yang dipakai kata 

ra’ ini.  

 

Bible Story/Narasi      

Disertai dengan      

Percobaan Ilmiah 2 buah telur   : 

 

 Percobaan Ilmiah Dua Buah Telur 

o Siapkan dua buah telur mentah 

o Siapkan dua gelas transparan 

o Isi dengan air sampai setengah gelas 

o Gelas A diberi 2 sendok garam 

o Gelas B tidak diberi garam 

o Dengan hati-hati letakkan dua buah telur tersebut pada dua gelas yang berbeda 

HARI KE-111 

TINGKAH LAKU YANG JAHAT 
AHAB MENGIKUTI BERHALA-BERHALA 
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o Telur yang ada pada gelas A akan mengapung 

o Telur yang ada di gelas B akan tenggelam. 

o Itulah gambaran dari orang yang tidak takut akan Tuhan hidupnya akan seperti telur 

yang tenggelam/ karena tidak ada kadar garam dalam air tersebut 

o Tetapi orang yang takut akan Tuhan hidupnya seperti telur yang tidak tenggelam itu, 

karena ada kadar garam yang membuat airnya jauh lebih pekat/ kental. 

 Bible Story 

 Kejahatan manusia besar di bumi, dan bawah kecenderungan hatinya selalu 

membuahkan kejahatan semata-mata ( Kejadian 6: 5) 

 Hal ini membuat hati Tuhan menjadi pilu ( Kejadian 6:6) 

 Seperti telur tadi, ada yang melayang, tetapi ada juga yang tenggelam. 

 Orang yang tidak takut akan Tuhan, hidupnya jahat, seperti telur ini, tenggelam. 

 Ada orang bernama Ahab, dia adalah seorang raja Israel 

 Dia mengambil Izebel, anak Etbaal raja Sidon, menjadi isterinya, sehingga dia beribadah 

kepada Baal dan sujud menyembah kepada Baal/ baal adalah nama sebuah berhala, 

sesembahan orang Sidon. 

 Ahab membiarkan dirinya jadi budak kejahatan, sehingga dia melakukan hal-hal yang 

jahat di mata Tuhan ( I Raja 21: 20), karena dia dibujuk oleh Izebel , isterinya ( I Raj 21: 

25) 

 Menyembah berhala adalah salah satu kejahatan di mata Tuhan. 

 Tuhan tidak ingin kita memiliki berhala dalam hidup kita. 

 Berhala adalah segala sesuatu yang kita anggap lebih penting daripada Tuhan. Kita 

sembah, kita utamakan, kita jadikan segala-galanya dalam hidup kita. 

 Berhala modern bisa berupa uang, kepintaran, bakat dan talenta, dll yang kita anggap 

lebih penting daripada Tuhan.  

Retelling Story   : 

 Ajak anak-anak menceritakan kembali kalimat cerita berikut ini 
 

CERITAKAN KEMBALI DENGAN MENUNJUK PADA TELUR YANG TENGGELAM 
 Ahab menyembah dewa Baal 

 Menyembah berlaha adalah sebuah kejahatan di mata Tuhan 

 Tuhan tidak ingin ada berhala dalam hidup kita 

 Tuhan ingin kita menjadi umat-Nya dan Dia menjadi Allah kita 

 Ayo kita menyenangkan hati Tuhan  
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Our Story    : 

 

 Pertanyaan kepala :  

 Siapakah nama isteri raja Ahab? 

 Ahab menjadi raja di kerajaan apa? 

 Pertanyaan hati :  

 Jika ada yang ingin berkata “Aku tidak mau menyembah berhala dalam hidupku.” 

Berhala modern seperti apa yang ada dalam hidupmu yang ingin kamu singkirkan? 

 Pertanyaan tangan :  

 Bagaimana caranya agar kita bisa menyembah Tuhan yang Hidup, bukan para 

berhala itu?  

 
 
Doa malam    : 

Tuhan, aku mau terus menyembah Allah yang hidup, bukan menyembah berhala apa pun 
dalam hidupku, di dalam nama Yesus, amin.    
 
 
Kartu Karakter 18    :  
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HARI KE-112 

KEJAHATAN MANUSIA BESAR DI BUMI. 
KESOMBONGAN, KECONGKAKAN. 

HERODES DIMAKAN CACING-CACING. 
Metode Kreatif ; Aktivity; Membuat Menara dari Koran 

Disarankan untuk anak 5 tahun ke atas  

 

Bacaan hari ini   : 

Mazmur 34:15, Kejadian 6: 1-8, Amsal 8:13, Kisah Rasul 12: 20-23, Efesus 4:2 
 
Tujuan     :  

 

Anak-anak menjauhi yang jahat. Anak-anak melakukan yang baik. Salah satu bentuk kejahatan adalah 

kesombongan , keangkuhan 

 

My Story    : 

 

 Pernahkah kamu merasa bahwa kamu sedikit atau banyak, sombong?  

 Apa yang sebenarnya pernah kamu sombongkan? 

 

Bridge to Story   : 

 

 Kata kejahatan dalam Kejadian 6:5 dipakai kata ra’ 

 Semua pembahasan dalam minggu ini, kita membahas kasus-kasus kejahatan yang dipakai kata 

ra’ ini.  

 

Bible Story/ Narasi      

Disertai dengan Membuat Menara dari Koran :  

 

 Membuat Menara dari Koran 

 Kita akan membagi anak-anak/ keluarga dalam beberapa kelompok 

 Setiap kelompok mendapat 2 bendel koran 

 Koran itu boleh di sobek, boleh digulung, boleh diapakan saja 

 Tiap kelompok membuat menara setinggi-tingginya dengan koran yang ada pada mereka 

itu 

 Siapa kelompok yang paling tinggi, mereka yang menang. 
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 Bible Story 

 Hayo-hayo –hayo menara siapa yang paling tinggi...hayo hayo hayo...!! 

 Begitu juga manusia, sering berlomba-lomba untuk menjadi yang paling tinggi, paling 

hebat, paling terkenal / punya nama hebat, paling pandai, paling kaya, paling berkuasa, 

paling cantik, dll 

 Padahal semua yang kita punyai itu adalah milik Tuhan yang dititipkan pada kita, semua 

adalah pemberian dan anugerah Tuhan pada kita, bukan karena kita hebat, semua itu 

adalah kasih karunia Tuhan, bukan milik kita. Kita hanya diminta Tuhan untuk 

memuliakan nama Tuhan dengan semua yang Tuhan berikan pada kita. 

 Ada seorang bernama Herodes 

 Dia orang yang berkuasa.  

 Dia memakai pakaian kerajaan, duduk di atas takhtanya 

 Saat dia berpidato 

 Rakyatnya bersorak “Ini suara allah dan bukan suara manusia!” 

 Si Herodes yang sombong ini tidak membetulkan kalimat yang salah itu 

 Dia tidak berkata “ Oooohhh saya bukan Allah!” 

 Dia diam saja, dia tidak menghormati Allah 

 Apa yang terjadi ? 

 Dia seketika itu juga ditampar malaikat Tuhan dan dia mati dimakan cacing-cacing. 

 Ada sebuah kejahatan manusia yang dinamakan kesombongan. 

 Mencuri kemuliaan Allah, menerima penghormatan manusia dan senang bila dianggap 

sama dengan Allah, menjadi orang yang dikultuskan ( diperlakukan seperti Tuhan) 

 Orang bisa saja menjadi sombong 

 Tuhan ingin kita jadi orang yang rendah hati 

 Karena kesombongan adalah sebuah kejahatan di mata Tuhan.  

 

Retelling Story   : 

 

Ajak anak-anak menceritakan kembali kalimat cerita berikut ini: 

 

Ambil setiap bagian koran dan kisahkan kembali 
o Herodes dianggap Allah 
o Herodes tidak menghormati Allah 
o Malaikat menampar Herodes 
o Herodes mati dimakan cacing –cacing 
o Tuhan tidak ingin kita hidup dalam kesombongan 
o Kesombongan adalah hal yang jahat di mata Tuhan 
o Tuhan ingin kita memiliki kerendahan hati 
o Karena semua yang ada pada hidup kita, semuanya adalah anugerah Tuhan.  

 

 



                              Jenius Cara Alkitab : “Restore Our Family” 

__________________________________________________________________________  

34                                                                                                         www.jeniuscaraalkitab.com  
 

 

Our Story    : 

 

Pertanyaan kepala:  
o Siapa nama raja yang ditampar malaikat Tuhan karena tidak menghormati Tuhan? 

Pertanyaan hati:  
o Apakah yang kamu lakukan bila kamu diingatkan Tuhan, bahwa kamu mulai sombong? 

Pertanyaan tangan:  
o Apa yang akan kamu lakukan agar tetap rendah hati ? 

 

 

Doa malam    : 

Tuhan, aku mau jadi anak yang selalu rendah hati, di dalam nama Yesus, amin.  
 

Kartu karakter 36    : 

 

 


