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MINGGU XXIV 
 

EL ROI 
 
Bacaan Alkitab    : 

Hari Bacaan Judul Materi 

Hari ke-

162 

Mazmur 90:15, Kejadian 15:4,6, 

Kejadian 16: 1-16 khususnya ayat 6 

, 9 dan 11, Keluaran 22: 21-24, 

Mazmur 119: 71, 124,  I Korintus 

4:11-13, Yakobus 4:6. 

Hagar ditindas, Allah mendengar 

Hari ke-

163 

Mazmur 90:15, Kejadian 15:4,6, 

Kejadian 16:6,16. Kejadian 17:20, 

Kejadian 21: 8-21 khususnya ayat 

10, 12, 13,18, Kejadian 40:1-3, 6-8, 

20-22. Kejadian 41:1, I Samuel 25: 

2-44, Mazmur 119: 75, Mazmur 

129:4, Roma 12:17, 19, Mazmur 

139:4. 

Hagar diusir. 

Hari ke-

164 

Mazmur 90:15, Kejadian 40:1-3, 
6-8, 20-22. Kejadian 
41:1,Mazmur 105:16-19, 
Pengkhotbah 3: 1, 4, Mazmur 
119:67, 71, 75, Yeremia 17:5-8.  

Yusuf ditindas 

Hari ke-

165 

Mazmur 90:15, Kejadian 15:13, 
Ulangan 8: 16,  26:6-7, I Korintus 
10:13 
 

Bangsa Israel ditindas 

Hari ke-

166 

Mazmur 90:15, Mazmur 89:21-
17, Mazmur 132:1, Mazmur 
27:10, I Samuel 17: 28-2, I 
Samuel 18: 6-11,  I Samuel 20:1, 
I Sam24,26, I Sam 26:25b, I 
Samuel 23:25-28, Mazmur 
89:21-25, Mazmur 132:1, 2-8. 
Amsal 4:23 
 

 

 

 

Daud ditindas 
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Hari ke-

167 

Mazmur 90:15, Ratapan 3:27-36, 

Mazmur 116:10, Mazmur 

119:107, Keluaran 22:23, 

Ulangan 26:6-10, Keluaran 

22:21-22, Yesaya 58:10, Kolose 

3:13, Matius 5:10-12, I Korintus 

13:4,6 

Apa yang harus kita lakukan saat kita 

ditindas? 

Jangan menindas dan tolonglah orang yang 

terindas 

Hari ke-

168 

Mazmur 90:15, Hakim-hakim 

13:5, 16:19, 20, 22, 28, Roma 6:23, 

Amsal 20:7 

Ditindas karena kesalahan diri sendiri 

 
Ayat Emas Minggu Ini   : 
 
Mazmur 90:15 
 
Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang 
dengan tahun-tahun kami mengalami celaka.  
 
Mazmur 90:15 
Ayat Emas Kreatif    :  
 
Setelah mengajak anak-anak memperkatakan ayat emas ini dengan gerakan berulang-ulang, 
kini ajak mereka bermain timbangan yang kita buat sendiri dengan melihat photo ini 
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Sumber; aisyiyah6 purwokerto YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=0qgQ5bwwkXQ 
 
Perkatakan kembali ayat emas sembari menimbang benda sampai seimbang. Misalnya 
menimbang kacang, menimbang uang koin, menimbang permen, dll 
 
Jelaskan kepada anak-anak bahwa itulah yang menjadi doa Musa kepada Tuhan di Mazmur 
90:15, Musa ingin agar Tuhan membuat keseimbangan saat-saat kita mengalami sukacita 
menjadi seimbang dengan saat-saat Tuhan menindas kita. 
 
Hah...?? Tuhan menindas kita??? 
 
Iya benar !! Tuhan juga adakalanya menindas kita. Apakah Tuhan itu jahat? Tidak sama 
sekali !! Tuhan tidak jahat,.....mari kita ikuti pelajaran minggu ini untuk dapat mengerti 
bahwa Tuhan itu kasih dan setia, sekalipun Dia terkadang menindas kita ! 
 

PERSIAPAN AYAH BUNDA/ GURU  MINGGU KE 23 

Ayat 

Emas 

Kreatif 
1 buah hunger  

 2 buah 
Gelas bekas air 
kemasan 

 

 secukupnya 
Benang kasur / atau 
tali lainnya 

 

 1 buah gunting  

 beberapa Benda kecil Untuk ditimbang 

 1 buah 
Alat untuk 
menggantung hunger 

Bisa paralon, tali, dll 

Hari ke-

162 

Masing-
masing anak 1 
buah 

Alkitab  

 6 buah 
Botol plastik kembar 
bekas air minum 
kemasan yang sama 

 

 

 secukupnya 
Biji-bijian ;beras, 
kacang hijau, kacang 
tanah 

 

 6 buah 
Stiker label, tuliskan A, 

A’, B, B’, C, C’ 

Bisa pakai kardus bekas, tas 
plastik dll  yang ukurannya sama 
pada setiap petak, sediakan 9 
kotak 

 2 Buah meja 
Abadikan kegiatan bersama anak 
anda 

https://www.youtube.com/channel/UCS8xg0vBv0UF9OfV8lEIxGA
https://www.youtube.com/watch?v=0qgQ5bwwkXQ
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 secukupnya Kartu Point nilai  

 perangkat Apa saja 
Yang dapat mengeluarkan emoji 
jempol 

 1 buah Kamera 
Abadikan kegiatan bersama anak 
anda 

Hari ke-

163 

Masing-
masing anak 1 
buah 

Alkitab   

 print Daftar pertanyaan Telah disediakan dalam materi 

 1 buah Kamera 
Abadikan kegiatan bersama anak 
anda 

Hari ke-

164 

Masing-
masing anak 1 
buah 

Alkitab   

 secukupnya 
Sirup/ obat/ makanan 
kaleng/ dll 

Yang mengandung tanggal 
kadaluarsa, tempatkan di tempat 
biasanya 

 1 buah Kamera 
Abadikan kegiatan bersama anak 
anda 

Hari ke-

165 

Masing-
masing anak 1 
buah 

Alkitab   

 1  Alat pemutar video  

 1 BUAH Kamera 
Abadikan kegiatan bersama anak 
anda 

Hari ke-

166 

Masing-
masing anak 1 
buah 

Alkitab   

 1 buah Plastik gula Pilih plastik yang tipis saja 

 1 buah Gelang karet Warna apa saja 

 5 buah Pensil warna  
Pilih yang bentuknya bulat, 
jangan yang persegi 

 1 buah Peraut pensil  

 1 buah baskom  

 1 buah Kamera 
Abadikan kegiatan bersama anak 
anda 



                              Jenius Cara Alkitab : “Restore Our Family” 
__________________________________________________________________________  

6                                                                                                         www.jeniuscaraalkitab.com  
 

Hari ke-

167 

Masing-
masing anak 1 
buah 

Alkitab   

 10 lembar Kertas gambar Ukuran apa saja 

 10 buah pensil  

 secukupnya Karet penghapus  

 1 buah kamera 
Abadikan kegiatan bersama anak 
anda 

Hari ke-

168 

Masing-
masing anak 1 
buah 

Alkitab   

 secukupnya Kado  

 secukupnya Hadiah cadangan  

 secukupnya Kertas kado  

 secukupnya Selotip bening  

 1 buah Kamera 
Abadikan kegiatan bersama anak 
anda 
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HARI KE-162 

HAGAR DITINDAS, ALLAH MENDENGAR 

Metode Kreatif; Game Timbre 

Disarankan untuk usia 9 tahun ke atas 

 

Bacaan hari ini   : 

 

Mazmur 90:15, Kejadian 15:4,6, Kejadian 16: 1-16 khususnya ayat 6 , 9 dan 11, Keluaran 22: 21-24, 

Mazmur 119: 71, I Korintus 4:11-13, Yakobus 4:6. 

 

Tujuan     :  

 

Anak-anak menyadari bahwa Tuhan terkadang mengijinkan kita ditindas, mengijinkan kita 

mengalami penderitaan, agar kita bisa belajar mengenal ketetapan Tuhan, namun saat kita 

ditindas,  Tuhan mendengarkan tentang penindasan itu.  Karena Dia adalah Allah El Roi, Allah yang 

melihat.  

 

My Story    : 

Apakah menurutmu Tuhan itu mendengar apa pun yang kamu katakan di dalam hati, di 
dalam pikiran dan yang kamu ucapkan? 
Apakah menurutmu Tuhan itu melihat apa pun yang terjadi dalam hidupmu, termasuk 
ketika kamu menderita ?  
 

Bridge to story   : 

Ayo kita saksikan Video kisah yang diceritakan dari Kejadian 15:1-6 dan dilanjutkan kemudian ke 
Kejadian 16 
 
https://www.youtube.com/watch?v=51HnQbjEsiQ 
 
(009) Kisah Abram Sarai dan Hagar || Kristen Channel GETSEMANI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=51HnQbjEsiQ
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Bible Story/Narasi    : 

Disertai Game Timbre  : 

 

Game Timbre    : 

• Siapkan 6 botol plastik transparan bekas air minum kemasan 

• Isi 2 buah botol ( Botol A dan A’)  dengan salah satu jenis biji-bijian, misalnya kacang 

tanah, dalam jumlah butiran kacang tanah yang sama ( jadi harus dihitung dengan 

teliti) 

• Isi dua botol  berikutnya ( Botol B dan B’) dengan jenis biji-bijian yang berbeda dari 

botol A dan A’, misalnya dengan kacang hijau, dalam jumlah berapa sendok yang 

sama ( jadi harus dihitung dengan teliti dengan ukuran sendok yang sama) 

• Isi dua botol berikutnya ( Botol C dan C’) dengan jenis biji-bijian yang berbeda lagi 

dari botol A dan A’, B dan B’, misalnya dengan beras, dalam jumlah berapa sendok 

yang sama ( jadi harus dihitung dengan teliti dengan ukuran sendok yang sama) 

• Beri botol A dan A’ label bertuliskan : Kata-kata dalam pikiran 

• Beri botol B dan B’ label bertuliskan ; Kata-kata dalam hati 

• Beri botol C dan C’ label bertuliskan ; Kata-kata yang diucapkan 

• 2 pemain saling membelakangi dengan jarak lebih kurang 5 meter, Mereka tidak 

boleh menengok ke belakang.  

• Pemain 1 diperhadapkan pada botol A, B, C 

• Pemain 2 diperhadapkan pada botol A’,B’ dan C’ 

• Saat pemain 1 memilih membunyikan marakas dari botol C (beras), pemain 2 harus 

menebak apakah itu suara kacang tanah, kacang hijau atau beras. Dia harus memilih 

juga suara yang sama, yaitu botol berisi beras, ambil dan bunyikan marakasnya. 

• Jika pemain 2 betul , berhasil menebak timbre/ warna suara yang tepat, yaitu suara 

beras, pemain 2 mendapat point 100 

• Kini giliran pemain 2 membunyikan marakas pertama kali, dan pemain 1 menebak 

timbre/ warna suara yang tepat. 

• Demikian seterusnya 

• Arti dari game ini adalah; Kita saja bisa membedakan perbedaan suara kacang tanah, 

suara kacang hijau dan suara beras, apalagi Tuhan, Dia tidak pernah salah, Dia bisa 

mendengarkan suara dari dalam pikiran, suara dari dalam hati, dan kata-kata yang 

diucapkan.  

• Saat kita dipuji, dihargai, ataupun dihina, diejek, dipermalukan, ditertawakan, 

difitnah, dibully, dst, Tuhan mendengar semuanya itu. Tuhan tahu. Karena Tuhan 

adalah Allah yang mendengar, Dia bukan Allah yang tuli. 
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Bible Story/Narasi : 

 

• Tuhan berkata pada Abram bahwa Tuhan akan memberi Abram anak kandung ( Kejadian 15: 
4). Abram percaya pada janji Tuhan (Kejadian 15: 6) 

• Abram memiliki isteri bernama Sarai. Namun Sarai ini tidak memiliki anak ( Kejadian 16:1). 
Lalu Sarai berkata pada Abram agar Abram menikahi Hagar. 

• Siapakah Hagar itu? Hagar itu adalah seorang pelayan.  

• Abram mengambil keputusan yang salah, dia menikahi Hagar dan akhirnya Hagar pun 
mengandung. 

• Setelah Hagar tahu bahwa dia mengandung, Hagar menjadi sombong dan memandang 
rendah kepada nyonyanya, yaitu Sarai. 

• Hagar tidak mengerti ketetapan-ketetapan Tuhan. Ketetapan Tuhan yang mana? 

• Yakobus 4:6 Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah 
hati. 

• Kecongkakan, merendahkan orang lain, sebagaimana Hagar merendahkan Sarai, karena 
Sarai tidak punya anak, sedangkan dirinya bisa punya anak, bisa mengandung, kecongkakan 
seperti inilah yang ditentang oleh Tuhan.  

• Tuhan tidak suka pada kecongkakan/ kesombongan Hagar. Kecongkakan dan kesombongan 
Hagar itulah yang membuat Hagar tidak bisa mengerti ketetapan Tuhan dalam hidupnya 

• Maka Tuhan mengijinkan Hagar ditidas oleh Sarai, nyonyanya. (Kejadian 16:6). Tuhan 
mengijinkan artinya Tuhan tidak mencegah hal itu terjadi. Tuhan mengijinkan artinya bukan 
berarti Tuhan itu setuju dengan yang dilakukan Sarai, yaitu menindas Hagar. 

• Yang dilakukan Sarai juga salah. Kita tidak boleh menindas orang lain. Tuhan mengajar kita 
mengasihi orang lain. 

• Lalu karena ditindas oleh Sarai, Hagar tidak tahan, dia pun melarikan diri ( Kejadian 16:6) 

• Tetapi di perjalanan, malaikat TUHAN menjumpai Hagar di dekat mata air di jalan ke Syur, 
Tuhan memerintahkan Hagar untuk kembali, pulang ke nyonyanya, Sarai, dan bahkan Tuhan 
berkata pada Hagar “Biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya.” 

• Malaikat Tuhan itu tidak pernah menjanjikan pada Hagar, pulang saja, nyonyamu akan baik , 
akan ramah, akan berubah menjadi baik. Justru malaikat TUHAN itu berkata “biarkanlah 
engkau ditindas di bawah kekuasaannya’  

 

• Mengapa Tuhan mengijinkan hal itu terjadi di dalam diri Hagar ? Mengapa Tuhan 
mengijinkan Hagar ditindas oleh Sarai? Mengapa Tuhan sudah tahu kalau Hagar pulang 
nanti, dia akan tetap ditindas lagi oleh Sarai, keadaan tidak akan berubah, tetapi Tuhan tetap 
menyuruh Hagar pulang saja? Mengapa Tuhan tidak menyuruh saja Hagar tetap melarikan 
diri dari tindasan Sarai itu? Yaitu Tuhan ingin agar Hagar dapat belajar tentang ketetapan-
ketetapan Tuhan, yaitu belajar rendah hati, belajar agar tidak jadi orang yang sombong dan 
merendahkan orang lain.  

• Yuk kita baca di Mazmur 119: 71, di situ dikatakan bahwa tertindas itu baik bagiku. 
Mengapa itu baik? Supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu.  

• Baik? Bukankah tertindas itu tidak enak? 

• Iya, tidak enak, tetapi itu baik, karena dapat mengubah sikap hati kita yang salah menjadi 
punya sikap hati yang benar yaitu ketika kita ditindas, kita dapat  belajar ketetapan-
ketetapan Tuhan.  
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• Hagar harus belajar merendahkan hati, merendahkan diri, menundukkan diri, mengampuni, 
mengalah, tidak melarikan diri lagi, tidak memberontak, tidak menyombongkan diri lagi, 
tidak memandang rendah lagi pada nyonyanya yang tidak punya anak, walaupun dia 
ditindas.  

• Yakobus 4:6 Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah 
hati. 

• Ketika Hagar mau dibentuk Tuhan menjadi orang yang rendah hati, dengan cara mengijinkan 
Hagar ditindas oleh orang lain, di situlah Tuhan akan mengasihani Hagar.  

• Tuhan memakai penindasan yang Tuhan ijinkan terjadi dalam hidup Hagar, untuk mengubah 
posisi Hagar dari orang yang congkak yang ditentang Tuhan, menjadi orang yang rendah hati 
yang dikasihani oleh Tuhan.  

• Oleh karena itulah Tuhan berjanji pada Hagar, bahwa Tuhan akan membuat keturunan 
Hagar menjadi sangat banyak. 

• Tuhan memberi tahu Hagar, kelak nama anaknya adalah ISMAIL yang artinya "God will 
hear" / Tuhan akan mendengar 

• Tuhan mendengar saat Sarai menindas Hagar, Tuhan mendengar semuanya. ( Kejadian 
16:11) 

• Jadi saat kita ditindas seperti yang dialami Hagar ditindas oleh Sarai, Tuhan mendengar hal 
itu. Tuhan tahu. Tuhan memahami.  

• Kemudian setelah Malaikat Tuhan itu selesai berbicara padanya, Hagar menyebut  Tuhan 
sebagai El Roi, yaitu Allah yang melihat. Tuhan tidak saja mendengar tetapi juga melihat. 

• Jadi saat kita menindas orang lain seperti yang dilakukan Sarai kepada Hagar, Tuhan juga 
mendengar hal itu. Tuhan juga melihat hal itu.  

• Yok kita baca itu di Keluaran 22: 21-24. Saat kita menindas, ingatlah bahwa Tuhan itu 
mendengar seruan orang yang ditindas itu kepada Tuhan. 

• Ditindas itu seperti apa misalnya? Misalnya dihina, direndahkan, diejek, dibully, diremehkan, 
dipersalahkan walaupun tidak salah ( istilahnya; dijadikan kambing hitam), ditertawakan, 
tidak dihargai, dirugikan, dipermalukan, dilupakan, dimanfaatkan untuk kepentingan orang 
lain secara pribadi, dibodoh-bodohi, difitnah, dianiaya, diperdaya, dibohongi, dinomor 
duakan/ tidak dianggap, dll. 

• Nah, terkadangkala Tuhan mengijinkan hal itu kita alami, agar kita belajar rendah hati, 
belajar mengampuni, belajar mengendalikan diri, belajar tidak membalas dengan kejahatan 
yang sama, belajar bijaksana, belajar cerdik, belajar sabar, belajar banyak hal yang 
kesemuanya itu adalah ketetapan-ketetapan Tuhan dalam hidup kita.  

• Yok kita baca I Korintus 4:11-13 Itulah yang dialami rasul Paulus dan rombongannya/ teman-
temannya dalam satu tim pelayanan. Mereka dipukul, dimaki, dianiaya, difitnah, tetapi 
mereka bisa memiliki sifat/ karakter ini; tetap melakukan pekerjaannya, tetap dapat 
memberkati, tetap dapat sabar, tetap dapat ramah.  

• Itu artinya rasul Paulus dan rombongan tim pelayanannya, telah belajar banyak ketetapan 
Tuhan, yaitu hal-hal sifat/ karakter yang baik, tetap rajin bekerja, memberkati, sabar, dan 
ramah. Sebagaimana Hagar dilatih Tuhan melalui penindasan, untuk mengikis kesombongan 
di dalam hatinya.  
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Retelling Story   : 

 
CERITAKAN KEMBALI 

( dengan mengajak anak-anak menekan tombol JEMPOL/ baik pada perangkat, sebanyak mungkin 
dalam 10 detik setelah ayat selesai diperkatakan bersama-sama atau perorangan. Siapa yang 
berhasil mendapatkan emoji jempol terbanyak dia menang. Emoji yang salah tekan akan mengurangi 
nilai. Guru bisa menyiapkan stop watch, hitung ‘1-2-3’ dan akhiri dengan berkata ‘stop’) 
 

Mazmur 119: 71 
Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, 

supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. 
 

• Emoji jempol ini artinya BAIK 

• Saat Tuhan mengijinkan kita tertindas 

• Itu BAIK, karena pada saat itu Tuhan mengajar kita untuk belajar ketetapan-ketetapan 

TUHAN. 

 

Our Story    : 

 

• Pertanyaan kepala:  
o Dalam Firman Tuhan hari ini; siapakah yang ditindas? Siapakah yang menindas?  

• Pertanyaan hati:  
o Saat Tuhan mengijinkan kita ditindas, apa maksud Tuhan? Apakah dengan begitu itu 

artinya Tuhan itu jahat?  

• Pertanyaan tangan:  
o Daftarkan penindasan yang pernah kamu alami, dan catat ketetapan-ketetapan 

Tuhan apa yang Tuhan ingin kamu pelajari dari penindasan itu?  
 

 

Doa malam    : 

Tuhan Yesus, ampuni aku bila selama ini aku menyalahkan keadaan, menyalahkan orang 
lain, bahkan menyalahkan Tuhan atas penindasan yang pernah aku alami. Hari ini aku sadar 
bahwa jika Tuhan mengijjinkan hal itu terjadi di dalam hidupku, Tuhan ingin aku belajar 
ketetapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bantu aku tetap bersyukur dalam segala keadaan, 
karena Engkau tahu, Engkau mendengar semua yang terjadi di dalam hidupku. Aku ingin 
belajar mengampuni orang –orang yang menindas aku dan tidak membalas kejahatan 
mereka dengan kejahatan juga. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus akan memampukan aku, 
amin.  
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Kartu Karakter 77   : 
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HARI KE-163 

HAGAR DIUSIR 

Metode Kreatif; Game Jawaban Cepat 

Disarankan untuk anak 9 tahun ke atas 

 

Bacaan hari ini   : 

 

Mazmur 90:15, Kejadian 15:4,6, Kejadian 16:6,16. Kejadian 17:20, Kejadian 21: 8-21 khususnya ayat 

10, 12, 13,18, Kejadian 40:1-3, 6-8, 20-22. Kejadian 41:1, I Samuel 25: 2-44,  

, Mazmur 119: 75, Mazmur 129:4, Roma 12:19, Mazmur 139:4. 

 

Tujuan     :  

 

Anak-anak menyadari bahwa Tuhan terkadang mengijinkan kita ditindas, mengijinkan kita 

mengalami penderitaan, agar kita bisa belajar mengenal keadilan Tuhan, namun saat kita ditindas,  

Tuhan mendengarkan tentang penindasan itu.  Karena Dia adalah Allah El Roi, Allah yang melihat.  

 

My Story    : 

Apa pendapatmu tentang Mazmur 139:4 !! 
 

Bridge to story   : 

Ayo kita saksikan Video kisah yang diceritakan dari Kejadian 21: 8-21  
 
https://www.youtube.com/watch?v=Fo_7Zx4eH6s 
 
Abraham mengusir Hagar dan Ismael,  
Channel YouTube; Konstantinopel 
 

 
 

Bible Story/Narasi    : 

Disertai Game Jawaban Cepat : 

 

Game Jawaban Cepat   : 

o Guru mengajak anak-anak bermain game jawaban cepat. 

o Guru menyiapkan pita atau benang atau kertas origami, atau apa saja untuk diberikan 

sebagai point ( jadi pointnya berupa barang/ bukan angka) Siapa pemilik point terbanyak 

dia menang 

https://www.youtube.com/watch?v=Fo_7Zx4eH6s
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o Yang berhak mendapatkan point adalah yang paling cepat memberikan jawaban dan 

juga jawabannya harus benar. 

o Tiap anak mempersiapkan 2 buah benda apa saja, yaitu satu benda berwarna putih, satu 

benda berwarna hitam. Pilih benda yang tidak  mudah pecah, tidak membahayakan, 

ringan untuk diangkat, tidak membahayakan bila jatuh secara tidak sengaja. 

o Untuk jawaban adil, angkat benda berwarna putih. 

o Untuk jawaban tidak adil, angkat benda berwarna hitam. 

o Daftar pertanyaan: 

▪ Adil atau tidak adil;  memenjarakan orang yang tidak bersalah? 

▪ Adil atau tidak adil; membenarkan orang yang salah?  

▪ Adil atau tidak adil; kakak diberi oleh-oleh sedangkan adik tidak ? 

▪ Adil atau tidak adil; lebih sayang kepada papa daripada kepada mama,  karena 

papa banyak uang? 

▪ Adil atau tidak adil; murid yang paling cantik selalu jadi juara, walaupun nilainya 

tidak bagus? 

▪ Adil atau tidak adil; anak yang paling pandai yang paling disayang, anak yang 

dianggap tidak pandai tidak disayang? 

▪ Sepatu adik rusak, tas kakak rusak, adil atau tidak adil, ayah membelikan adik 

sepatu, sedangkan kakak dibelikan tas? ( kunci jawaban; adil)  

Bible Story/Narasi  :  

• Tuhan berkata pada Abram bahwa Tuhan akan memberi Abram anak kandung ( Kejadian 15: 
4). Abram percaya pada janji Tuhan (Kejadian 15: 6) 

• Abram memiliki isteri bernama Sarai. Namun Sarai ini tidak memiliki anak ( Kejadian 16:1). 
Lalu Sarai berkata pada Abram agar Abram menikahi Hagar. 

• Siapakah Hagar itu? Hagar itu adalah seorang pelayan.  

• Abram mengambil keputusan yang salah, dia menikahi Hagar dan akhirnya Hagar pun 
mengandung. 

• Setelah Hagar tahu bahwa dia mengandung, Hagar menjadi sombong dan memandang 
rendah kepada nyonyanya, yaitu Sarai. 

• Gara-gara itulah Sarai pun menindas Hagar. 

• Lalu karena ditindas oleh Sarai, Hagar tidak tahan, dia pun melarikan diri ( Kejadian 16:6) 

• Tetapi di perjalanan, malaikat TUHAN menjumpai Hagar di dekat mata air di jalan ke Syur, 
Tuhan memerintahkan Hagar untuk kembali, pulang ke nyonyanya, Sarai, dan bahkan Tuhan 
berkata pada Hagar “Biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya.” 

• Malaikat Tuhan itu tidak pernah menjanjikan pada Hagar, pulang saja, nyonyamu akan baik , 
akan ramah, akan berubah menjadi baik. Justru malaikat TUHAN itu berkata “biarkanlah 
engkau ditindas di bawah kekuasaannya’  

• Hagar pun taat pada Tuhan, dia pulang ke rumah nyonyanya. Anak itu pun lahir dan diberi 
nama Ismail. Pada saat Ismail lahir, usia Abram adalah 86 tahun ( Kejadian 16:16) 

• Tiga belas tahun pun berlalu, sampai Ismail berumur 13 tahun, saat itu Tuhan membuat 
perjanjian antara Tuhan dan Abram. 
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• Dalam perjanjian itu, Abraham taat pada perintah Tuhan untuk melakukan sunat kepada 
semua orang yang di rumahnya yang laki-laki , termasuk juga sunat kepada Ismail, anaknya 
bersama Hagar. 

• Tuhan berjanji pada Abraham bahwa Ismail akan diberkati Tuhan, Ismail akan dibuat Tuhan 
beranak cucu dan sangat banyak, dia akan memperanakkan 12 raja, dan Tuhan akan 
membuat Ismail menjadi bangsa yang besar. (Kejadian 17:20) 

• Karena Tuhan itu adil, Tuhan juga punya perjanjian sendiri terhadap Isak, tahun depan, saat 
anak itu lahir.  

• Akhirnya Ishak pun lahir tahun depannya ( Kejadian 21: 1-7) Pada saat itu Abraham berumur 
100 tahun, dan Ismail berumur 14 tahun. 

• Ishak bertambah besar dan kemudian tiba waktunya dia disapih ( dihentikan pemberian ASI/ 
Air Susu Ibu) , dalam budaya Israel, rata-rata ibu-ibu memberi ASI kepada anaknya sampai 
anaknya berusia 3 tahun. Jadi kemungkinan besar, saat itu usia Ishak 3 tahun dan usia Ismail 
17 tahun. ( Kejadian 21: 8) 

• Penyapihan itu dirayakan dengan perjamuan besar 

• Saat itu Sara melihat bahwa Ismail sedang main dengan Ishak ( scoffing, mocking, laughing / 
mengejek- mentertawakan) Ismail mengejek dan mentertawakan Ishak, adik tirinya. 

• Ahli waris yang sah adalah Ishak karena Ishak adalah anak perjanjian Tuhan, sedangkan 
Ismail tidak berhak menjadi ahli warisnya Abraham, karena ahli waris Abraham adalah anak 
perjanjian Tuhan ( Kejadian 15:4, 21:12) , Ishak, bukan Ismail 

• Sara menyuruh Abraham mengusir Hagar bersama Ismail. 

• Akhirnya setelah Tuhan meneguhkan pada Abraham tentang hal itu, maka Abraham pun 
mengusir Hagar dan Ismail, pada keesokan harinya. 

• Sudah setidaknya 14 tahun Hagar hidup dibawah tindasan Sarai, kini setelah lebih kurang 17 
tahun lamanya, dia harus pergi meninggalkan Abraham suaminya, dan Sarah nyonyanya. Dia 
tidak berhak lagi atas tempat tinggal, dia juga tidak bisa berpikir bahwa Ismail kelak 
mendapatkan warisan dari Abraham sebagai ahli waris, karena ahli waris hanya Ishak saja. 

• Dengan dia diusir, dia mengalami lagi penindasan untuk yang lebih kejam lagi. Ke mana dia 
akan pergi? Bagaimana dia harus menghidupi Ismail yang beranjak dewasa dan 
membesarkannya seorang diri? 

• Dia hanya dibawakan oleh Abraham roti serta sekirbat air.  

• Dia menjadi pengembara di padang gurun Bersyeba 

• Air di kirbat itu pun habis, lalu Hagar membuang Ismail di semak-semak, karena dia tidak 
tahan kalau harus melihat Ismail mati kehausan 

• Hagar pun menangis dengan suara nyaring 

• Apa yang terjadi? Allah El Roi itu melihatnya lagi bersama dengan anaknya, karena Dia 
adalah El Roi, Allah yang melihat. 

• Tuhan kali ini tidak menyuruh Hagar untuk pulang lagi ke rumah nyonyanya, seperti lebih 
kurang 17 tahun yang lalu. Tetapi  pemisahan dua keluarga ini memang harus terjadi atas 
penetapan Tuhan. Hal ini memang sudah tidak bisa dihindarkan lagi. 

• “Apakah yang engkau susahkan Hagar?” Waauuu Tuhan tahu saat mana Hagar tertindas, 
Hagar bersedih, Hagar putus asa, Hagar kehilangan harapan. Karena Dia adalah El Roi, Allah 
yang melihat 

• “Janganlah takut.” Tuhan juga tahu Hagar takut, kawatir, galau, bingung, sedih, dll 

• “...sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berbaring” Seperti janji Tuhan 
pada Hagar, bahwa nama anak ini adalah Ismail yang artinya “Tuhan akan mendengar” 
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• “Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab Aku akan membuat dia menjadi 
bangsa yang besar.” 

• Ternyata Tuhan itu adil. Meskipun Ismail bukan ahli waris daripada Abraham, namun Tuhan 
telah menyediakan berkat tersendiri kepada anaknya. Tuhan punya janji-Nya sendiri pada 
Ismail. Tuhan menjalankan keadilan-Nya, karena Ismail pun juga anak daripada Abraham ( 
Kejadian 21:13) 

• Lalu Tuhan membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur, lalu dia dan anaknya 
bisa minum. 

• Tuhan menyertai Ismail, ia bertambah besar, menjadi seorang pemanah. 

• Mengapa Tuhan mengijinkan hal itu terjadi di dalam diri Hagar ? Mengapa Tuhan 
mengijinkan Hagar diusir?  Yaitu Tuhan ingin agar Hagar dapat belajar tentang keadilan 
Tuhan, yaitu percaya bahwa walaupun kita ditindas mungkin oleh manusia, atau bahkan 
oleh Tuhan, namun keadilan Tuhan tetap berjalan, Tuhan tetap setia kepada kita.   

• Yuk kita baca di Mazmur 119: 75, di situ dikatakan bahwa “Aku tahu, ya TUHAN, bahwa 
hukum-hukum-Mu adil, dan bahwa Engkau telah menindas aku dalam kesetiaan.”  

• Baik? Bukankah tertindas itu tidak enak? 

• Iya, tidak enak, tetapi itu baik, karena dapat mengajak kita melihat bahwa Tuhan itu adil, 
Tuhan itu setia terhadap janji-janji-Nya.  

• Hagar harus belajar percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dia dan anaknya mati 
kehausan, dan harus belajar percaya akan keadilan Tuhan walaupun anaknya tidak 
mendapatkan warisan apa-apa dari Abraham, suaminya sekaligus tuannya. 

• Ketika Hagar mau dibentuk Tuhan menjadi orang yang rendah hati, dengan cara mengijinkan 
Hagar ditindas oleh orang lain, di situlah Tuhan akan mengasihani Hagar.  

• Hagar lulus dalam pembentukan Tuhan, terbukti, beberapa kali Alkitab mencatat dirinya 
dengan sebutan hamba/budak ( Kejadian 21;10, 12, 13)  

• Namun karena dibentuk sejak dalam kandungan dari seorang ibu yang dulunya sombong, 
tentunya tidak heran Ismail memperlakukan Ishak dengan cara mengejek dan 
mentertawakan.  

• Ketika pemisahan dua keluarga ini harus terjadi, maka Tuhan pun menunjukkan keadilan-
Nya dengan menyediakan berkat tersendiri buat Hagar dan anak keturunannya.  

• Ditindas itu seperti apa misalnya? Misalnya diusir, dihina, direndahkan, diejek, dibully, 
diremehkan, dipersalahkan walaupun tidak salah ( istilahnya; dijadikan kambing hitam), 
ditertawakan, tidak dihargai, dirugikan, dipermalukan, dilupakan, dimanfaatkan untuk 
kepentingan orang lain secara pribadi, dibodoh-bodohi, difitnah, dianiaya, diperdaya, 
dibohongi, dinomor duakan/ tidak dianggap, dll. 

• Nah, terkadangkala Tuhan mengijinkan hal itu kita alami, agar kita belajar mempercayai 
bahwa Tuhan itu adil dan setia. Tuhan tetap memenuhi janji-Nya. Tuhan tetap berdiri di garis 
keadilan-Nya atas hidup kita. Roma 12:19 

• Yok kita baca I Samuel 25:2-44 Itulah yang dialami Daud. Dia telah berbuat baik pada Nabal, 
tetapi sebagai balasannya Daud ditindas oleh Nabal dengan hinaan, tuduhan,makian,  dan 
sifat tidak tahu berterima kasih. Daud pun akhirnya pergi membawa 400 orang untuk 
membunuh semua laki-laki di rumah Nabal itu. Di perjalanan Daud bertemu dengan Abigail, 
isteri Nabal yang mencegah Daud melakukan hutang darah dan bertindak sendiri dalam 
mencari keadilan. Daud mau mendengarkan nasihat Abigail, lalu Daud pun tidak jadi 
bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Lalu apa yang Tuhan lakukan karena Tuhan  itu 
adil? Kira –kira 10 hari sesudah itu, Tuhan pun memukul Nabal, sehingga ia mati. 
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• Ingat, ketika kita ditindas, tidak perlu membalas, karena pembalasan adalah hak-Nya Tuhan. 
Jangan lupa bahwa Tuhan itu adil.  

• Mazmur 129:4 Tuhan itu adil, Ia memotong tali-tali orang fasik. 
 
 

Retelling Story   : 

 
CERITAKAN KEMBALI 

( dengan mengajak anak-anak menyebutkan inisial dari tiap kalimat yang dapat dibaca dengan 
A.D.I.L)  
 

Mazmur 119: 75 
Aku tahu, ya TUHAN, bahwa hukum-hukum-Mu adil, 

dan bahwa Engkau telah menindas aku dalam kesetiaan. 
 

• A= Anak Tuhan tidak perlu sedih bila sedang ditindas 

• D= Di dalam Tuhan kita temukan keadilan-Nya 

• I= Ingat bahwa Tuhan itu setia akan janji-Nya 

• L= Lanjutkan terus hidup yang takut akan Tuhan, jangan membalas yang jahat dengan 

kejahatan.  

 

Our Story    : 

 

• Pertanyaan kepala:  
o Apakah Tuhan tidak adil kepada Hagar dan Ismail?  

• Pertanyaan hati:  
o Pernahkah kamu berpikir bahwa Tuhan itu tidak adil? Apakah keadilan itu sama 

dengan ; memperlakukan secara seragam/ sama persis? 

• Pertanyaan tangan:  
o Pernahkah kamu menyadari bahwa terkadang kamu punya keinginan untuk 

membalas dendam, seperti Daud ingin membalas dendam pada Nabal?  
o Catat, dan coretlah.  
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Doa malam    : 

Tuhan Yesus, ampuni aku bila selama ini aku menyalahkan keadaan, menyalahkan orang 
lain, bahkan menyalahkan Tuhan atas penindasan yang pernah aku alami. Hari ini aku sadar 
bahwa jika Tuhan mengijjinkan hal itu terjadi di dalam hidupku, Tuhan ingin aku belajar 
keadilan Tuhan.  Terima kasih Tuhan, bantu aku tetap bersyukur dalam segala keadaan, 
karena Engkau tahu, Engkau mendengar semua yang terjadi di dalam hidupku. Aku ingin 
belajar mengampuni orang –orang yang menindas aku dan tidak membalas kejahatan 
mereka dengan kejahatan juga. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus akan memampukan aku, 
amin.  
 
Kartu Karakter 78  : 
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HARI KE-164 

YUSUF DITINDAS 

Metode Kreatif;  Game Mencari 

Disarankan untuk anak 8 tahun ke atas. 

 

Bacaan hari ini   :  

 

Mazmur 90:15, Kejadian 40:1-3, 6-8, 20-22. Kejadian 41:1,Mazmur 105:16-19, Pengkhotbah 
3:4, Mazmur 119:67, 71, 75, Yeremia 17:5-8.  
 
Tujuan     : 

 

Anak-anak menyadari bahwa Tuhan terkadang mengijinkan kita ditindas, mengijinkan kita 

mengalami penderitaan, agar kita bisa mengerti bahwa Tuhan memiliki waktu-Nya/ musim-Nya 

sendiri.  Tuhan ingin agar kita berharap kepada Tuhan untuk dapat menyelesaikan sampai masa-

masa penindasan itu berakhir , dan jangan berharap pada manusia.   

 

 

My Story    : 

Hal apa yang bisa membuatmu tertawa terpingkal-pingkal? 
Hal apa yang bisa membutmu menangis tersedu-sedu?  
 

Bridge  to Story   : 

 

Yok kita lihat Video berikut ini 

https://www.youtube.com/watch?v=9DzvjR_npDQ 

 

(022) Kisah Yusuf di dalam penjara || Kristen 

Channel YouTube : Getsemani 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9DzvjR_npDQ
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Bible Story/ Narasi      

Disertai dengan Game Mencari   :  

 

Bible Story  : 

o Yusuf mengalami penindasan. 

o Dia tidak bersalah apa-apa. Tetapi Nyonya Potifar yang adalah seorang 

perempuan yang tidak sopan, memfitnah dia, menuduh dia melakukan hal yang 

tidak sopan terhadap Nyonya Potifar yang bukan isterinya, padahal Yusuf tidak 

pernah melakukan hal yang tidak sopan itu. 

o Gara-gara fitnahan itulah Yusuf ditindas, dia dimasukkan dalam penjara. Kaki dan 

lehernya dipasung dalam penjara itu ( Mazmur 105:18) 

o  Tuhan mengijinkan Yusuf ditindas seperti itu, karena Tuhan memiliki ketetapan-

ketetapan dalam hidup Yusuf yang saat itu Yusuf belum tahu ( Mazmur 105: 16-

17, Kejadian 45:5) Tuhan sudah menetapkan bahwa dia harus mendahului 

saudara-saudaranya ke Mesir, karena Tuhan mau memakai Yusuf untuk 

memelihara kehidupan saudara-saudaranya atau kaum keluarganya, yang adalah 

cikal bakal bangsa Israel. 

o Hal itu dapat kita baca di Mazmur 119:71 

o Tuhan mengijinkan Yusuf ditindas seperti itu, juga karena Tuhan ingin Yusuf 

mengenal Diri-Nya sebagai Allah yang adil dan setia ( Mazmur 119:75) 

o Tuhan juga mengijinkan Yusuf ditindas seperti itu, juga karena Tuhan ingin Yusuf 

jangan menjadi orang yang menyimpang, tetapi menjadi orang yang berpegang 

pada janji Tuhan. ( Mazmur 119:67) 

o Menyimpang? Ya ! Menyimpang !! 

o Waktu Yusuf di penjara, Yusuf pernah menyimpang, pada saat dia mulai berhenti 

mengandalkan Tuhan dan mulai mengandalkan manusia. Yeremia 17:5-8 

o Yusuf menafsirkan/ mentakbirkan mimpi daripada juru minuman raja dan juru 

roti raja.Tepat seperti yang ditafsirkan Yusuf, 3 hari kemudian, saat raja berulang 

tahun, raja memberikan grasi pada juru minuman untuk diberi kesempatan lagi 

bekerja di istana, tetapi kepada juru roti, diberikan hukuman mati, padahal 

sebenarnya mereka berdua telah melakukan kesalahan pada raja ( Kejadian 

40:1-3, 20-22) 

o Apa jasa Yusuf sebenarnya dalam hidup mereka? 

o Kalau dipikir-pikir secara pikiran manusia, semestinya, Yusuf berjasa untuk 

menolong mereka saat mereka bersusah hati dan bermuka muram ( Kejadian 

40:6-8) Tidak ada orang yang dapat mengartikan mimpi mereka, artinya bukan 

Cuma Yusuf yang berusaha menafsirkan mimpi mereka. 
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o Allahlah yang mengartikan mimpi itu melalui Yusuf, tetapi ketika Yusuf 

berempati, mau mendengarkan, mau mengerti arti mimpi itu, dan mau 

menyampaikan takbir/ tafsir/ penyingkapannya, mestinya Yusuf punya andil 

untuk mempersiapkan mental mereka 3 hari ke depan, dengan apa yang akan 

terjadi atas diri mereka. Yusuf mau jadi alat di tangan Tuhan buat menolong 

mereka mengerti arti mimpi yang dari Tuhan. 

o Apa yang terjadi? Setelah Yusuf tahu juru minuman ini akan merdeka dan bekerja 

di lingkungan istana? Yusuf mulai menaruh harap pada orang ini, Yusuf pun 

meminta untuk diingat, diperjuangkan perkaranya di hadapan Firaun, bahkan 

Yusuf berbohong bahwa dia diculik/dicuri, dia tidak berkata bahwa dia dijual, 

apakah Yusuf gengsi kalau mengakui bahwa dia dibully oleh saudara-saudaranya 

sendiri?  

o Yusuf menggunakan koneksi/ relasi/ untuk menempuh jalan pintas kepada raja 

dengan caranya sendiri. 

o Namun apa yang terjadi? Juru minuman raja ini melupakan Yusuf. 

o Mengharapkan rasa terima kasih dari orang adalah perkara yang sia-sia. Karena 

di hadapan Tuhan  kita harus selalu ingat bahwa bahwa kita hanyalah sebagai 

alat, dan kesia-siaannya adalah karena kita tidak bisa mengharapkan orang itu 

punya rasa terima kasih, seberapa pun kita bisa dibilang berjasa dalam hidupnya. 

Pengharapan kita untuk mendapatkan rasa terima kasih dari manusia pada 

akhirnya akan membuat kita kecewa.  

o Dilupakan juga adalah salah satu bentuk penindasan yang Yusuf alami, dari orang 

yang pernah dia tolong di masa sukar. Orang ini seperti tidak punya rasa terima 

kasih, tidak punya rasa persahabatan, tidak punya sopan santun, tidak punya 

kepedulian atas hidup Yusuf.  

o Selama berapa lama? Dua tahun !! ( Kejadian 41:1) 

o Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun, 

Yusuf menunggu kabar baik dari si juru minuman raja. Namun kabar baik tak 

kunjung tiba.  Yusuf akhirnya diproses Tuhan sampai Yusuf mengalihkan 

pengharapannya dari kepada si juru minuman ini, menjadi memiliki pengharapan 

kepada Tuhan.  

o Tuhan terkadang membiarkan seseorang tertindas, supaya dia berhenti dari jalan 

menyimpang untuk kemudian berpegangan pada janji Tuhan. ( Mazmur 119:67) 

o Tetapi ternyata Tuhan punya waktu-Nya sendiri. (Mazmur 105:19) ada saat yang 

sudah Tuhan tentukan, rentang waktu, berapa lama yang sudah Tuhan tentukan, 

yaitu untuk peristiwa penindasan atas hidup Yusuf dimana dia dilupakan oleh 

juru minuman raja itu, adalah selama 2 tahun. 
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o Ketika waktunya sudah genap, sudah cukup untuk Yusuf, barulah Tuhan memberi 

mimpi pada Firaun, dan tidak ada orang berilmu dan ahil yang di Mesir yang 

dapat mengartikan mimpinya, barulah pada saat itu si juru minuman raja 

diingatkan kembali tentang Yusuf dan kemudian merekomendasikan Yusuf pada 

raja, dan seperti pembalikan telapak tangan, Yusuf serta merta menjadi 

mangkubumi di Mesir.  

o Ingatlah bahwa Tuhan terkadang mengijinkan kita ditindas oleh manusia, bahkan 

ditindas oleh Tuhan sendiri, (Matius 119: 75), untuk kita dapat belajar banyak 

hal: 

▪ Agar kita tidak menyimpang, tetapi sebaliknya menjadi orang yang terus 

berharap pada janji-janji Tuhan Mazmur 119:67 

▪ Agar kita boleh belajar ketetapan-ketetapan Tuhan dalam hidup kita 

Mazmur 119:71 

▪ Agar kita mengenal keadilan Tuhan, kesetiaan Tuhan Mazmur 119:75 

▪ Dan dalam pelajaran hari ini, kita tahu bahwa Tuhan ingin kita belajar 

bahwa Tuhan punya waktu-Nya sendiri untuk membawa kita keluar dari 

masa penindasan itu ( perhatikan kata ‘sekarang’ di Mazmur 119:67, dan 

juga baca di Pengkotbah 3;4 Ada waktu untuk menangis, ada waktu 

untuk tertawa; ada waktu untuk meratap; ada waktu untuk menari) 

o Penindasan memiliki masa kadaluarsa. 

 

Game Mencari   : 

• Sekarang carilah barang-barang di rumahmu yang telah kadaluarsa. ( kalau ini adalah 

di kelas , maka guru dapat mempersiapkan dari rumah untuk dibawa ke sekolah)  

• Siapa yang berhasil menemukan tanggal kadaluarsa yang paling lama dari sekarang, 

dia yang menang. Jangan berebut karena ada barang-barang yang mudah pecah. 

• Barang-barang yang kadaluarsa bisa berupa: 

o Obat, sirup, makanan kaleng, makanan beku, kecap, roti, kue, biskuit, dll 

• Game ini mengingatkan kita, bahwa seperti barang-barang ini ada masa 

kadaluarsanya, demikian juga ketika Tuhan mengijinkan kita ditindas atapun Tuhan 

sendiri yang menindas kita untuk maksud dan rencana-Nya, ada batas masa dan 

waktunya. Mengapa begitu? Supaya kita berharap hanya kepada Tuhan saja, jangan 

sekali-kali berharap pada manusia.  
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Retelling Story   : 

Ajaklah anak-anak menceritakan kembali kalimat cerita berikut ini dengan gerakan dan mimik muka, 
boleh secara estafet dihafalkan oleh 12 anak. 
 

CERITAKAN KEMBALI 

• Yusuf dipenjara 

• Dia tidak bersalah tapi difitnah 

• Yusuf ditindas itu baik baginya 

• Agar Yusuf belajar ketetapan-ketetapan-Nya 

• Dia menafsirkan mimpi juru minuman raja 

• Juru minuman raja kini telah merdeka 

• Tetapi Yusuf dilupakannya dua tahun lamanya 

• Sampai waktu-Nya Tuhan pun tiba 

• Waktunya Yusuf ditindas telah kadaluarsa 

• Yusuf merdeka tiada dikira 

• Karena Tuhan mengantarkannya ke istana 

• Menjadi seorang raja muda 
 
 

Our Story    : 

 

• Pertanyaan kepala:  

o Berapa lama Yusuf menantikan sampai juru minuman ingat kepadanya karena Tuhan 
memberikan mimpi kepada Firaun?  

• Pertanyaan hati :  

o Bagaimana caranya agar kita tidak berharap pada manusia tetapi berharap pada Tuhan 
saja?  

• Pertanyaan tangan :   

o Nyanyikan lagu : Waktu Tuhan  
https://www.youtube.com/watch?v=1-lSVZ8uW9s 
NDC Worship YouTube Channel 
 
Versi Karaoke 
https://www.youtube.com/watch?v=eHK_cheOI0s 
MMP YouTube Channel 

 
 

Doa Malam   :  
 
Tuhan, jadikan aku orang yang berharap kepadaMu saja di dalam setiap penindasan yang Engkau 

ijinkan terjadi di dalam hidupku. Aku ingin mempercayai waktu-Mu adalah waktu dan musim yang 

terbaik sesuai dengan pengaturan-Mu, di dalam nama Yesus, amin.  

https://www.youtube.com/watch?v=1-lSVZ8uW9s
https://www.youtube.com/watch?v=eHK_cheOI0s
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Kartu Karakter 79  : 
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HARI KE-165 

BANGSA ISRAEL DITINDAS 
Metode Kreatif; Belajar Lagu Baru 

Disarankan untuk anak 9 tahun ke atas. 

 

Bacaan hari ini   :  

Mazmur 90:15, Kejadian 15:13, Ulangan 8: 16,  26:6-7, I Korintus 10:13 
 
Tujuan     : 

 

Anak-anak menyadari bahwa Tuhan terkadang mengijinkan kita ditindas, mengijinkan kita 

mengalami penderitaan, dengan tujuan untuk merendahkan hati kita, dan menguji kita, sehingga 

kita berseru kepada-Nya dan pada akahirnya untuk supaya berbuat baik pada kita.   

 

My Story    : 

Pernahkah kalian menderita padahal kalian tidak bersalah? Seperti apakah penderitaan yang 
pernah kalian alami itu? Ceritakan! 
 

Bridge  to Story   : 

 

Kisah Inspiratif : FRANCIS JANE CROSBY/ FANNY CROSBY 

( 1920-1915) 
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Francis Jane Crosby terlahir normal pada tanggal 24 Maret 1820. Ketika masih berusia enam 
minggu, dia menderita infeksi di matanya. Lalu ada seorang yang mengaku-aku sebagai dokter 
yang mencoba-coba mengobati mata Fanny. Dia meletakkan semangkuk bubur panas di atas 
kelopak matanya. Akibatnya mata Fanny justru menjadi buta. 

Beberapa bulan kemudian, ayah Fanny meninggal dunia. Untuk menghidupi keluarga, Ibunya lalu 

bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Fanny kecil dititipkan pada neneknya. Dengan sabar, sang 

nenek mendidik Fanny kecil. Dia sering membacakan Alkitab dan menjelaskan iman Kristen pada 

Fanny. Ketika Fanny merasa sedih karena tidak bisa bermain seperti anak-anak lain, neneknya lalu 

mengajarkan cara berdoa pada Tuhan. 

Selain itu, ada juga seorang wanita kaya bernama Ny. Hawley yang membantu Fanny menghapal 

Alkitab. Fanny mampu menghapal kitab Taurat, Injil, Amsal, Kidung Agung dan Mazmur. Kemampuan 

menghapalnya ini membuat orang lain terkagum-kagum, tetapi Fanny merasa biasa saja. Meski 

begitu, dia merasa bersyukur sebab dengan kebutaaannya ini malah membuatnya gampang untuk 

menghapal. Fanny tidak pernah merasa sedih karena kebutaannya ini. Bahkan ketika masih berusia 

delapan tahun, dia menulis puisi: 

Oh, aku anak yang sangat berbahagia, 
meskipun tidak bisa melihat! 

Aku memutuskan bahwa di dunia ini, 
aku akan berpuas hati! 

Banyak berkat kunikmati, 
yang tidak orang lain dapati! 

Untuk menangis atau berduka karena aku buta, 
Aku tak akan melakukannya. 

Pada usia 12 tahun, Fanny bersekolah di Institut untuk Orang Buta di New York. Dia lalu mengajar di 

tempat itu sambil terus menulis puisi. Pada tahun 1858, Fanny menikah dengan Alexander van 

Alstine, seorang pemain organ terkenal di New York. Fanny sendiri sebenarnya juga pandai bermain 

harpa dan piano. Beberapa tahun kemudian, Fanny diminta penerbit buku “Bigelow and Main” 

untuk menulis 3 lagu setiap minggu, yang akan dimuat dalam terbitan untuk Sekolah Minggu. 

Hingga meninggal Fanny telah menulis 9000 himne. Banyak lagu ciptaannya yang digemari banyak 

orang dan menjadi abadi. Sampai kini, orang-orang Kristen masih sering menyanyikan lagu-lagu 

ciptaannya, seperti “Blessed Assurance”(Kuberbahagia, Yakin Teguh),” “All the Way My Savior Leads 

Me”(Di Jalan ‘Ku Diiring), “Pass Me Not, O Gentle Savior”(Mampirlah, dengar Doaku) ” Safe in the 

Arms of Jesus” (S’lamat di Tangan Yesus), “Jesus, Keep Me Near the Cross”(Pada Kaki SalibMu) “I Am 

Thine, O Lord” (Aku Milik-Mu, Yesus, Tuhanku) dan masih banyak lagi. 

Tuhan merencanakan yang terindah bagi Fanny dengan kebutaan itu. Hal ini sangat disadari oleh 

Fanny. Dia tidak pernah menyesali kekurangannya itu. Dia malah berkata: “[Kebutaan] ini adalah hal 

terbaik yang pernah terjadi pada saya.” Dia juga berkata, “Apakah jika saya tidak buta, hidup saya 
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bisa seindah sekarang ini?” Di kesempatan lain dia berkata:” Tampaknya ini memang berkat dari 

Tuhan, yaitu bahwa saya harus buta seumur hidup. Dan saya bersyukur untuk perkecualian ini. 

Seandainya besok saya ditawari untuk bisa melihat dunia ini dengan sempurna, saya tidak akan 

menerimanya. Saya mungkin tidak akan pernah bernyanyi memuji Tuhan, jika saya lebih tertarik 

pada penglihatan yang lebih indah dan menarik.” 

Suatu kali ada pendeta yang menaruh rasa iba pada Fanny. Dia berkata,” Sungguh kasihan. Yang 

Maha kuasa melimpahkan bakat yang berlimpah-limpah pada Anda, tetapi tidak memberikan 

penglihatan pada Anda.” 

Fanny langsung menjawab, “Jika aku bisa dilahirkan lagi, saya akan mengajukan permintaan agar 

dilahirkan dalam keadaan buta.” 

“Lho, mengapa begitu?”tanya hamba Tuhan dengan kaget. 

“Karena saat saya sampai di Sorga nanti, saya ingin yang pertama kali saya lihat adalah Juruselamat 

saya.” 

https://lebihdaripemenang.wordpress.com/2011/10/07/kisah-inspiratif-francis-jane-crosby/ 

 

Kesimpulannya  : 

 

Ternyata Fanny Crosby tidak pernah menganggap penderitaannya karena dia buta sebagai sesuatu 

yang harus ditangisi. Justru karena dia buta itulah, Fanny tahu, itulah cara Tuhan memberikan 

kepada hidupnya suatu berkat, sehingga hidupnya menjadi indah. 

 

 

Bible Story      
Disertai belajar lagu baru   : 
 
• Tuhan mempunyai suatu janji kepada Abram juga tentang keturunan Abram nantinya 

• Salah satu hal yang Tuhan katakan pada Abram adalah, kelak keturunan Abram akan menjadi 

orang asing dalam suatu negeri, yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan 

diperbudak dan dianiaya, empat ratus tahun lamanya. (Kejadian 15:13)  

• Anak keturunan Abram dari Ishak, kemudian disebut sebagai Bangsa Israel 

• Ternyata digenapi Tuhan, bangsa Israel diperbudak dan dianiaya di Mesir, setelah Yusuf mati. 

• Mengapa Tuhan mengijinkan bangsa Israel dianiaya dan diperbudak oleh orang Mesir sampai 

ratusan tahun? 

• Ternyata Tuhan punya tujuan ketika mengijinkan bangsa Israel dianiaya dan diperbudak, ditindas 

oleh orang Mesir. 

• Apa tujuan Tuhan? 

• Dalam sejarah bangsa Israel, dikatakan di Ulangan 26:6 sebagai berikut “ Ketika orang Mesir 

menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka 
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kami berseru kepada TUHAN , Allah nenak moyang kami, lalu TUHAN mendengar suara kami 

dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan 

membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan 

kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. 

• Ternyata Tuhan mengijinkan semua itu terjadi, adalah untuk menguji bangsa Israel. ( Ulangan 

8:16). Tuhan ingin merendahkan hati bangsa Israel, ingin mencoba/ menguji mereka, dan Tuhan 

ingin menunjukkan kebaikan-Nya pada bangsa Israel. 

• Baca di I Korintus 10:13, pencobaan yang Tuhan ijinkan terjadi dalam hidup kita tidak akan 

pernah melebihi kekuatan kita. Dan Tuhan memberikan kepada kita jalan keluar, sehingga kita 

dapat menanggungnya. 

 
Belajar lagu baru   : 
 
BILA TUHAN MENGUJIMU 
 
Verse 1: 
Terkadang di dalam hidupmu 
Pencobaan berat menimpa 
Menghancurkan hidupmu 
Meremukkan hatimu 
Namun ingatlah 
 
Chorus: 
Dia Tuhan, tak akan pernah memberi pencobaan 
Dan ujian melebihi kekuatan yang kau punya 
Hendaklah bersyukur, Dia melakukan semua karena cinta 
Supaya kau beroleh hikmat dan jadi sempurna s’perti-Nya 
 
Verse 2: 
Pabila Tuhan mengujimu 
Karen Dia menyayangimu laksana s’orang Bapa 
Yang mendidik anaknya, karena cinta-Nya 
 
https://youtu.be/wowVEfaisBg  
Bila Tuhan Mengujimu – Sisca 
Channel YouTube-  John Febrian Kurniawan 
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Retelling Story   : 

(Ajak anak-anak menceritakan kembali kalimat cerita berikut ini yang diambil dari I Korintus 
10:13) 

 
CERITAKAN KEMBALI 

 
I Korintus 10:13 

Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, 
yang tidak melebihi kekuatan manusia. 

Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. 
Pada waktu kamu dicobai 

Ia akan memberikan  kepadamu jalan ke luar, 
sehingga kamu dapat menanggungnya. 

I Korintus 10:13 
 
Ulangi dengan mengubah kata kamu, menjadi kata aku. 
Ulangi dengan mengubah kata kamu dengan namamu sendiri 
 
 

Our Story    : 

• Pertanyaan kepala:  

o Berapa lama bangsa Israel ditindas oleh bangsa Mesir? 
 

• Pertanyaan hati :  

o Mengapa Tuhan mengijinkan bangsa Israel ditindas oleh orang Mesir selama ratusan 
tahun? Apa tujuan Tuhan?  

 

• Pertanyaan tangan :  

o Apa yang akan kamu katakan tentang Tuhan, saat kamu sedang dalam ujian dan 
cobaan?  

 
Doa Malam    :  
 
Tuhan, saat aku ditindas karena Engkau sedang menguji aku dan mencoba aku, bantu aku untuk 

dapat tetap bersyukur kepada-Mu dan percaya bahwa Engkau adalah setia, Engkau memberiku jalan 

keluar, sehingga aku dpat menanggungnya, di dalam nama Yesus, amin.  

 

 

 

 

 

 



                              Jenius Cara Alkitab : “Restore Our Family” 
__________________________________________________________________________  

30                                                                                                         www.jeniuscaraalkitab.com  
 

Kartu Karakter 80  : 
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HARI KE-166 

DAUD DITINDAS 

Metode Kreatif : Percobaan ilmiah 
Disarankan untuk  anak 7 tahun ke atas 

 

Bacaan hari ini   :  

Mazmur 90:15, Mazmur 89:21-17, Mazmur 132:1, Mazmur 27:10, I Samuel 17: 28-2, I 
Samuel 18: 6-11,  I Samuel 20:1, I Sam24,26, I Sam 26:25b, I Samuel 23:25-28, Mazmur 
89:21-25, Mazmur 132:1, 2-8.  
 
 
Tujuan     : 

Anak-anak menyadari bahwa Tuhan terkadang mengijinkan kita ditindas, mengijinkan kita 

mengalami penderitaan, dengan tujuan untuk mengalami kasih dan kesetiaan Tuhan yang selalu 

menyertai kita.    

 
My Story    : 

Pernahkah kamu menangis saat kamu dijahati orang?  
 

Bridge to Story   : 

 

Nick Vujicic teks Indonesia 

Dari YouTube Channel TONY gbicpt 

https://youtu.be/MTUNG8ttpWw 
 
Nick mengatasi keterbatasan hidupnya dengan bersyukur. Dia bersyukur untuk hal yang dapat 
dia lakukan, dia tidak kehilangan sukacita, walaupun dia tidak memiliki tangan dan kaki. Nick 
tidak membiarkan ketidak sempurnaan tubuhnya yang cacat, menindas hidupnya.  

 
 

Bible Story/ Narasi     

Disertai Percobaan Ilmiah    : 

o Daud adalah orang yang tertindas (Mazmur 132:1) 

o Perjalanan hidup Daud tidak mudah seperti orang-orang lain. 

o Dia ditinggalkan oleh ayah dan ibunya ( Mazmur 27:10) 

o Dia diperlakukan kasar oleh kakaknya Eliab ( I Samuel 17: 28-29) 

o Berkali-kali dia akan dibunuh oleh raja Saul , tanpa melakukan kesalahan apa 

pun, itu terjadi hanya karena Saul iri kepadanya. (I Samuel 18: 6-11)  

https://youtu.be/MTUNG8ttpWw
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o Pada akhirnya Daud lari daripada Saul karena Saul berencana untuk mengejar 

dan membunuhnya, padahal dia tidak bersalah apa pun ( I Samuel 20:1) 

o Dua kali Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi Daud tidak mau 

melakukan hal itu. Namun setelah selamat dari maut, Saul tetap mengejar Daud 

untuk membunuh dia ( I Sam24,26, I Sam 26:25b) 

o Dalam penindasan yang dilakukan oleh Saul kepada Daud, tetap saja Tuhan tidak 

pernah menyerahkan Daud ke dalam tangan Saul ( I Samuel 23:25-28) Saat Saul 

hampir saja mengepung Daud, Tuhan meluputkan Daud dari pembunuhan Saul, 

karena Tuhan membuat orang Filistin datang menyerbu negeri, sehingga Saul 

berhenti mengejar Daud, untuk pergi menghadapi orang Filistin.  

o Setelah peristiwa itu, tempat itu disebut Gunung Batu Keluputan. 

o Tuhan mengijinkan Daud ditindas oleh Saul, supaya Daud mengenal kesetiaan 

dan kasih Tuhan menyertai hidupnya ( Mazmur 89:21-25) 

o Saat Daud mengalami banyak penindasan dalam hidupnya, dia tidak 

menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan Saul, tidak menyalahkan keadaan, Daud 

tetap berkonsentrasi pada tujuan hidupnya , yaitu Daud bercita-cita mendirikan 

Rumah Tuhan ( bisa dibaca di Mazmur 132:1, 2-8). Daud tidak membiarkan 

hatinya rusak hanya karena penindasan oleh Saul atau oleh siapa pun.  

o Saat kita mengalami penindasan, ingat baik-baik, bahwa Tuhan dengan kesetiaan 

dan kasih-Nya akan menyertai hidup kita.  

Percobaan Ilmiah    : 
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Sumber gambar ; https://bobo.grid.id/read/08675815/ditusuk-tapi-tidak-bocor 

o Sediakan plastik gula yang elastis/ jangan yang terlalu tebal 

o Sediakan 5 buah pensil warna aneka warna yang runcing sekali ( bisa diraut terlebih 

dahulu agar mencapai keruncingan yang diinginkan) 

o Sediakan Air  putih 

o Sediakan baskom 

o Sediakan karet gelang 

o Isi plastik gula dengan air sampai ¾ penuh, ikat dengan kuat dengan karet 

o Tusukkan pensil sampai tembus 

o Buktikan air tidak dapat menetes keluar 

o Sekarang cabut pensil itu, maka plastik tetap akan bocor.  

 

Mengapa bisa begitu? 

 

Secara ilmiah inilah penjelasannya; Plastik terbuat dari zat polimer, saat ditusuk, zat 

polimer hanya bergeser, namun tidak rusak, nah hal itulah yang membuat plastik tidak 

bocor saat ditusuk pensil. Namun zat polimer yang sudah bergeser tidak bisa kembali seperti 

semula, jadi jika pensilnya dicabut, plastik tetap akan berlubang dan bocor.  

 

Kesimpulan percobaan ilmiah tersebut; sebagaimana pensil yang menusuk ibarat 

penindasan yang kita alami, dan air ibaratkan kehidupan kita, maka sekalipun kita 

mengalami penindasan, hidup kita tidak akan mengalami ‘kebocoran’ apabila kita menjaga 

hati kita jangan sampai rusak. Ijinkan penindasan mewarnai hidup kita, karena di situlah kita 

dapat mengenal kesetiaan dan kasih Tuhan.  

Jangan marah kepada Tuhan atau keadaan ataupun marah kepada orang-orang yang 

menindas kita, pada saat penindasan Tuhan ijinkan terjadi pada hidup kita. Biarkan pensil itu 

tetap ada menjadi aniaya ataupun penderitaan yang menjadi bagian dalam hidup kita.  

 

Jangan dicabut; jangan marah, jangan kecewa, karena pada saat pensil dicabut, hati kita 

seperti zat polimer yang mengalami pergeseran, dan kebocoran itu akan terjadi.  

 

Cukup bersyukur karena Tuhan mengijinkan semua hal terjadi untuk kebaikan kita.  

 

https://youtu.be/hvnwjItdkMM 

SULAP ATAU SIHIR? TUSUK PLASTIK PAKE PENSIL BOCOR GA? 

Channel YouTube; Ivan Olianto 

 

https://youtu.be/hvnwjItdkMM
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Retelling Story    : 

Ajaklah anak-anak menceritakan kembali kalimat cerita sembari mengulangi percobaan 

ilmiah , sebagai berikut:  

 
CERITAKAN KEMBALI 

 

o Pensil ini : ibarat penindasan yang kita alami,  

o Air ini : ibarat kehidupan kita,  

 

o Maka sekalipun kita mengalami penindasan, ( tusukkan pensil)  

o hidup kita tidak akan mengalami ‘kebocoran’ apabila kita menjaga hati kita jangan 

sampai rusak.  

 

o Mengapa bisa begitu? 

o Secara ilmiah inilah penjelasannya; Plastik terbuat dari zat polimer, saat ditusuk, zat 

polimer hanya bergeser, namun tidak rusak, nah hal itulah yang membuat plastik 

tidak bocor saat ditusuk pensil.  

 

o Hati kita haruslah seperti zat polimer ini yang ada di dalam plastik ini, tidak 

mengalami kerusakan ketika mengalami penindasan/ diperlakukan tidak adil. 

 

o Namun zat polimer yang sudah bergeser tidak bisa kembali seperti semula, jadi jika 

pensilnya dicabut, plastik tetap akan berlubang dan bocor.  

 

o Oleh karena itulah.... 

 

o Ijinkan penindasan mewarnai hidup kita, karena di situlah kita dapat mengenal 

kesetiaan dan kasih Tuhan.  

o Jangan marah atau kecewa ataupun menyesali , kepada Tuhan atau keadaan 

ataupun marah  kecewa dan menyesali, kepada orang-orang yang menindas kita, 

pada saat penindasan Tuhan ijinkan terjadi pada hidup kita. Saat itu terjadi, hati kita 

seperti zat polimer yang mengalami pergeseran, dan kebocoran itu akan terjadi.  
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Our Story    : 

 

• Pertanyaan kepala:  
o Penindasan yang dialami oleh Daud itu dari siapa saja?  

• Pertanyaan hati:  
o Bila kamu menjadi Daud, mendapat kesempatan untuk membunuh Saul yang selama 

ini telah menjahatimu, apakah yang akan kamu lakukan? 

• Pertanyaan tangan:  
o Ibarat plastik berisi air itu adalah hidupmu, apa yang akan kamu lakukan agar hatimu 

tidak rusak?  

 
Doa malam    : 

Tuhan, ketika datang penindasan dalam hidupku, bantu aku agar punya hati yang terus terjaga, 

bantu aku agar hatiku tidak rusak, agar hatiku tidak bergeser, agar hidupku tidak mengalami 

kebocoran, di dalam nama Yesus, ajari aku terus mengucap syukur dalam segala keadaan.  

 

 

Kartu Karakter 81   : 
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Metode Kreatif ; Membuat Gerakan dan Sketsa Gerakan 

Disarankan dilakukan anak-anak 7 tahun ke atas 

 

Bacaan hari ini   :  

Mazmur 90:15, Ratapan 3:27-36, Mazmur 116:10, Mazmur 119:107, Keluaran 22:23, Ulangan 

26:6-10, Keluaran 22:21-22, Yesaya 58:10, Kolose 3:13, Matius 5:10-12, I Korintus 13:6 

 
Tujuan     :  

 

Anak-anak tahu apa yang harus mereka lakukan saat mereka mengalami penindasan, dan mereka 

mau melakukannya sesuai dengan apa yang Tuhan tujukkan lewat firman-Nya tentang bagaimana 

bersikap saat ditindas.  Anak-anak tahu bahwa melakukan penindasan kepada orang lain adalah 

tindakan dosa.  

 

My Story    : 

Menurutmu perundungan itu/ bullying itu baik atau tidak?  
Komentari gambar di bawah ini 

HARI KE-167 

APA YANG AKAN KITA LAKUKAN SAAT KITA DITINDAS? 
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Sumber gambar: @kumparan instagram.com/p/BillGkjDbrm 
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Bridge to story   : 

Perhatikan grafik berikut ini, adalah data kasus perundungan yang terjadi di Indonesia. 

 

 

Sumber gambar : https://www.liputan6.com/news/read/3025485/kasus-bullying-anak-dari-tahun-ke-tahun 
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Bible Story/Narasi       

Disertai dengan       

Membuat Gerakan dan sketsa gerakan   : 

• Dalam kasus perundungan/ bullying/ mem-bully, ada pihak korban dan ada pihak pelaku ada 

juga pihak saksi. 

• Korban adalah orang yang menderita karena dirundung/ dibully oleh orang di sekitarnya 

• Sedangkan pelaku adalah orang yang melakukan pembullyan kepada orang lain. 

• Saksi adalah orang yang melihat sendiri peristiwa perundungan/ bullying yang terjadi pada 

orang lain. 

• Terkadang kita menjadi korban bullying dari orang lain yang sedang melakukan penindasan 

pada kita 

o Apa yang harus kita lakukan saat kita ditindas/ dibully? Buatlah gerakan pada kata-

kata yang dicetak tebal, dan mintalah temanmu untuk membuat 10 sketsa 

gerakanmu ! Tuliskan kata-kata yang dicetak tebal sebagai kunci jawaban di balik 

kertas sketsa. 

▪ Tuhan ingin agar kita tetap berharap pada Tuhan saja ( Ratapan 3:27-36) 

▪ Tuhan ingin kita menantikan waktu Tuhan, karena penindasan itu ada 

masanya/ ada waktunya/ ada masa berlakunya Ratapan 3:31. Tidak selama-

lamanya Tuhan menindas kita, dengan tetap berlaku setia dan mengasihi 

kita. Tidak selama-lamanya Tuhan mengijinkan orang-orang di sekitar kita 

menindas kita. (bedanya apa? Kalau Tuhan menindas kita, tetap dalam 

kesetiaan dan kasih-Nya, untuk maksud-Nya yang baik, sedangkan kalau 

Tuhan mengijinkan orang  lain menindas kita, bukan berarti orang yang 

menindas kita – karena orang itu pastinya jahat- bukan berarti orang itu 

disetujui oleh Tuhan/ bukan berarti tindakan orang itu benar). Contoh Yusuf 

diijinkan Tuhan masuk penjara, karena fitnahan Nyonya Potifar, memang 

Tuhan mengijinkan hal itu terjadi pada Yusuf, tetapi bukan berarti Tuhan 

membenarkan tindakan Nyonya Potifar yang menindas Yusuf dengan 
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fitnahan kejam.  Jadi, saat kita ditindas, Tuhan ingin kita menantikan waktu 

Tuhan.  

▪ Tuhan ingin kita tetap percaya pada Tuhan (Mazmur 116:10) 

▪ Tuhan ingin kita tetap hidup di dalam firman Tuhan ( Mazmur 119:107) 

▪ Tuhan ingin kita berseru di dalam doa ( Keluaran 22:23, Ulangan 26: 6-10) 

▪ Tuhan ingin kita tetap bersyukur ( seperti halnya Musa memerintahkan 

bangsa Israel memberikan persembahan buah sulung sebagai tanda ucapan 

syukur pada Tuhan, setelah mereka dilepaskan dari penindasan orang Mesir 

(Ulangan 26: 6-10) 

▪ Tuhan ingin kita mengampuni mereka (Kolose 3:13) 

▪ Tuhan ingin kita tetap bersukacita dan bergembira ( Matius 5: 10-12) 

• Terkadang kita menjadi saksi peristiwa bullying/ perundungan 

o Apa yang harus kita lakukan saat kita melihat orang lain dibully/ dirundung oleh 

orang lain? 

▪ Kita harus menolong mereka ( Yesaya 58:10) 

• Terkadang kita justru menjadi pelaku bullying / pelaku perundungan 

o Ingatlah dan bertobatlah, karena Tuhan pasti akan membela orang yang ditindas 

dan menghukum orang yang melakukan penindasan ( Keluaran 22: 21-22) 
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Retelling Story   : 

• Ajak anak-anak menceritakan kembali kalimat cerita berikut ini, dengan cara melihat sketsa 
dan menjelaskan kembali apa arti sketsa tersebut. Untuk melihat betul tidaknya, lihat kunci 
jawaban pada balik sketsa. Sketsa boleh diacak/ tidak sesuai urutan bible story 

▪ berharap pada Tuhan  

▪ menantikan waktu Tuhan   

▪ tetap percaya pada Tuhan  

▪ tetap hidup di dalam firman Tuhan  

▪ berseru di dalam doa  

▪ tetap bersyukur  

▪ mengampuni mereka  

▪ tetap bersukacita dan bergembira  

▪ menolong mereka  

▪ Tuhan pasti akan membela orang yang ditindas dan menghukum orang yang 

melakukan penindasan  

Our Story    : 

 

• Pertanyaan kepala :  

o Apa bedanya penindasan yang Tuhan lakukan pada kita, dan penindasan yang 

dilakukan di antara sesama manusia ! 

• Pertanyaan hati :  

o Maukah kamu bertobat dari menindas orang lain?  

o Maukah kamu tetap mengampuni orang yang menindas kamu? 

• Pertanyaan tangan :  

o Maukah kamu menolong orang yang tertindas? 

 
Doa malam    : 

Tuhan, aku mau tetap mengampuni orang -orang yang berbuat jahat kepadaku, dan aku 
mau jadi orang yang menolong orang lain yang tertindas, dan aku mau menjadi orang yang 
bertobat dari menindas orang lain, di dalam nama Yesus, amin.   
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Kartu Karakter 82   : 
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HARI KE-168 

DINTINDAS KARENA KESALAHAN SENDIRI 
Metode Kreatif ; Game Membuka Kado 

 

 

Bacaan hari ini   : 

Mazmur 90:15, Hakim-hakim 13:5, 16:19, 20, 22, 28, Roma 6:23, Amsal 20:7 
 
Tujuan     :  

 

Anak-anak dapat membedakan bahwa tidak semua penindasan yang terjadi dalam hidup kita adalah 

karena Tuhan yang menindas kita, atau Tuhan mengijjinkan orang lain menindas kita, namun bisa 

saja penindasan terjadi karena kesalahan/ dosa kita sendiri. Anak-anak belajar mengetahui 

hubungan sebab akibat dari kesalahan/ dosa yang kita lakukan.  

 

My Story    : 

 

• Pernahkah kamu menderita gara-gara kamu sendiri yang tidak taat pada perintah orang tuamu? 

Misalnya kamu tidak naik kelas karena selama ini mengabaikan perintah orang tuamu untuk 

belajar dengan baik?  

 

Bridge to Story   : 

 

• Yok kita saksikan video berikut ini 

https://youtu.be/qcA3fBf-9cQ 
 
Channel YouTube ; Getsemani 
(049) Kisah Simson & Delila // Cerita Kristen 
 
Bible Story/ Narasi        

Disertai Game Membuka Kado     :  

• Simson menderita, dia ditangkap oleh orang Filistin 

• Kedua matanya dicungkil, dia dibelenggu dengan dua rantai tembaga, dan dia harus bekerja 

menggiling 

• Mengapa Simson mengalami penindasan seperti itu? 

https://youtu.be/qcA3fBf-9cQ


                              Jenius Cara Alkitab : “Restore Our Family” 
__________________________________________________________________________  

44                                                                                                         www.jeniuscaraalkitab.com  
 

• Itu karena kesalahannya sendiri, dia melanggar perjanjiannya dengan Tuhan, bahwa sebagai 

seorang nazir Allah, rambutnya tidak boleh dicukur. (Hakim 13:5) Tetapi dengan memberi 

tahu Delia bahwa kalau dia dicukur dia akan kehilangan kekuatannya, Simson tidak 

memenuhi lagi janjinya kepada Tuhan. 

• Jadi bukan karena rambutnya yang sakti, maka ketika dipotong, Simson kehilangan 

kekuatannya, tetapi karena Simson telah meninggalkan janjinya pada Tuhan, sehingga Tuhan 

meninggalandia ( Hakim-hakim 16:20) 

• Terbukti, walaupun rambut Simson sudah tumbuh lagi sesudah dicukur ( Hakim 16:22) 

Simson tetap berseru kepada Tuhan di dalam doanya, untuk Tuhan memberinya kekuatan 

lagi ( Hakim 16:28) 

• Jadi rambut Simson bukan semacam jimat/ yang menyimpan rahasia kekuatannya. 

• Simson bermain-main dengan dosanya. Dia hidup dalam perzinahan dengan Delila yang 

bukan isterinya. Berkali-kali Delila memperdaya dia/ menipunya, masih saja Simson tidak 

bertobat dan balik mempermain-mainkan Delila. Sampai akhirnya Simson terjebak pada 

permainan itu, dan membeberkan isi hatinya kepada perempuan itu. 

• Akhirnya Simson hidup dalam penindasan. Penindasan yang dialami Simson jelas berbeda 

dengan penindasan yang dialami Yusuf saat dia harus dipenjara karena difitnahkan yang 

jahat oleh Nyonya Potifar. Penindasan yang dialami Yusuf , bukan karena kesalahan Yusuf, 

tetapi karena Tuhan mengijinkan hal itu terjadi dalam hidup Yusuf, sampai Yusuf mengenal 

bahwa Tuhan itu adil dan punya waktu sendiri buat hidupnya.  

• Banyak kali yang terjadi pada kita juga seperti itu, seperti Simson. Kita melanggar perintah 

Tuhan, kita hidup di dalam dosa, kita melanggar perintah Tuhan, pada akhirnya hidup kita 

ada di bawah penindasan musuh, sebagaimana Simson ditundukkan / ditindas oleh Delila 

karena kesalahannya sendiri. 

• Untunglah masa akhir hidupnya Simson pun bertobat. Hal ini bisa dilihat dari seruan doa 

Simson kepada Tuhan di akhir kehidupannya. 

• Ingatlah bahwa upah dosa ialah maut Roma 6:23 

• Contohnya; bila kita malas belajar, jangan heran bila kita menderita saat tidak naik kelas. 
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Game membuka kado   : 

• Siapkan kado untuk anak-anak, isinya tidak harus yang mahal 

• Bungkus rapi kado itu menggunakan kertas kado dan esolasi bening 

• Mintalah anak-anak membuka kado 

• Berikan pesan sebagai berikut n “Bukanya hati-hati, kertas kado jangan sampai robek.” 

• Jangan beritahukan apa yang akan terjadi bila kertas kado tersebut robek atau tidak. 

• Setelah selesai acara pembukaan kado, lihatlah apakah kertas kado dibuka paksa/ 

dirobek, atau dibuka dengan hati-hati sehingga tidak robek 

• Di akhir acara, beritahukan bahwa khusus bagi yang kertas kadonya tidak robek, karena 

telah dibuka dengan hati-hati, akan mendapat hadiah tambahan. 

• Mengapa yang kertas kadonya robek tidak mendapat hadiah tambahan? Karena 

kesalahannya sendiri, mengabaikan perintah di awal tadi. 
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Retelling Story   : 

 

Ambil kertas kado tadi ( baik robek atau tidak), tunjukkan saat menceritakan kembali kalimat cerita 
berikut ini: 
 

CERITAKAN KEMBALI 
o Bila kita ditindas karena kesalahan kita sendiri 
o Seperti tidak taat, tidak mau dengar-dengaran, tidak mau mengikuti peraturan, dll 
o Maka bila kita mengalami penindasan 
o Itu adalah karena kesalahan kita sendiri 

 

Our Story    : 

 

Pertanyaan kepala:  
o Apakah rambut Simson sakti? 

Pertanyaan hati:  
o Apakah Tuhan menghendaki Simson dicungkil matanya, dan dijadikan budak orang 

Filistin? 

Pertanyaan tangan:  
o Tuliskan dalam hal apa saja kamu mau bertobat dari dosamu ! 

 

 

Doa malam    : 

Tuhan, jangan sampai kesalahan-kesalahanku membuat aku sendiri hidup dalam penindasan 
musuh. Aku ingin melakukan yang benar, agar bila aku tertindas, itu bukan karena 
kesalahanku, tetapi karena Tuhan ingin membentuk hidupku. Di dalam nama Yesus, Amin.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              Jenius Cara Alkitab : “Restore Our Family” 
__________________________________________________________________________  

47                                                                                                         www.jeniuscaraalkitab.com  
 

Kartu karakter 11    : 

 


