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MINGGU XXIII 
 

DI BAWAH BINTANG GEMERLAP 
 
Bacaan Alkitab    : 

Hari Bacaan Judul Materi 

Hari ke-

155 

Filipi 2:15, Kejadian 1: 16, Ayub 
9:9, Ayub 38:7, Ayub 38:32, 
Amos 5:8, Mazmur 139, 
Mazmur 147:4 

Nama –nama bintang 

Hari ke-

156 

Filipi 2:15, Ulangan 4:19, Amos 

5:26, Mazmur 148:3, Matius 

9:29, Ayub 3:25, Wahyu 6:13 

Menyembah Bintang??? 

Hari ke-

157 

Filipi 2:15, Yesaya 14:12, 
Yohanes 10:10, II Petrus 2:4, 
Matius 6:13 

Jatuhnya sang bintang ! 

Hari ke-

158 

Filipi 2:15, Kejadian 12:1-4, 15: 1-

6, 21:1-7, Ibrani 11:11-12 

Hitunglah bintang-bintang ! 

Hari ke-

159 

Filipi 2:15, Daniel 12:3, 2 Petrus 

1:19, Filipi 2:15 

Bercahaya seperti bintang ! 

Hari ke-

160 

Filipi 2:15, Matius 2:2, Matius 

2:9,10 

Bintang-Nya di Timur 

Hari ke-

161 

Filipi 2:15, Wahyu 22:16, Wahyu 

1:16 

Bintang Timur yang gilang-gemilang 

 
Ayat Emas Minggu Ini   : 
 
Filipi 2:15 
 
Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di 
tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya 
di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia.  
 
Filipi 2:15 
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Ayat Emas Kreatif    :  
 
Setelah mengajak anak-anak memperkatakan ayat emas ini dengan gerakan berulang-ulang, 
kini ajak mereka bermain senter ketika memperkatakan ayat emas ini beberapa kali lagi. 
Bagilah ayat ini menjadi beberapa frase berikut ini: 
( blib adalah kedipan cahaya senter)  
 

Filipi 2:15/( blip) 1 X 
Supaya kamu/ ( blip-blib) 2 X 

tiada beraib dan tiada bernoda,/ ( blib-blib-blib) 3 X 
sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela/ (blib-blib-blib-blib) 4 X 

di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini,/ (blib-blib-blib-blib-
blib) 5 X 

sehingga kamu bercahaya di antara mereka/(blib-blib-blib-blib-blib-blib) 6 X 
seperti bintang-bintang di dunia. / ( blib-blib-blib-blib-blib-blib- blib) 7 X 

Filipi 2:15 ( blib-blib-blib-blib-blib-blib- blib-blib) 8 X 
 
Beberapa saran game ayat emas: 
 

1. Secara serentak tiap anak membawa senter/ bisa menggunakan senter HP, memperkatakan 

ayat sesuai petunjuk frasering dan blib yang tertera pada draft 

2. Tiap anak mendapatkan kertas berisi; frase ayat masing-masing. Guru menyorotkan senter 

dengan jumblah blib kepada anak-anak secara urut baris, dan mereka yang mendapat sorot 

senter blib guru, harus memperkatakan frase yang dimaksud, sesuai urutan frase yang 

tertera pada draft. 

3. Tiap anak mendapat kertas yang berisi frase ayat masing-masing, lantas mereka diacak 

barisnya, lalu tiap anak harus maju sesuai urutan dan memperkatakan frase masing-masing 

dengan menyorotkan senter ke wajah masing-masing sesuai dengan jumlah blib-blib masing-

masing. 

4. Tiap anak mendapat kertas yang berisi frase ayat masing-masing. Guru memperkatakan ayat 

sesuai frase, lalu anak yang mendapat frase tersebut bertugas menyorotkan senter dengan 

jumlah blib-blibnya masing-masing ke arah guru yang memperkatakan ayat tersebut.  
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PERSIAPAN AYAH BUNDA/ GURU  MINGGU KE 23 

Ayat 

Emas 

Kreatif 

Masing-
masing anak 1 
buah 

senter  

 Frase ayat  Sesuaikan dengan materi ajar 

Hari ke-

155 

 

Print satu 
perangkat 
gambar dan 
guntinglah 

Gambar-gambar 
yang sudah 

disediakan dalam 
Power Point Materi 

 

Dapat disimak di materi yang 

sudah disesiakan 

 1 buah Kamera 
Abadikan kegiatan bersama 

anak anda 

Hari ke-

156 

Masing-
masing anak 1 
buah 

Alkitab   

 1  pack post it Untuk tiap anak  

 1 sepidol 
Hitam kecil untuk 

tiap anak 
 

 1 buah Kamera 
Abadikan kegiatan bersama 

anak anda 

Hari ke-

157 

Masing-
masing anak 1 
buah 

Alkitab   

 

Masing-
masing anak 1 
buah 

Kardus bekas 
Bisa cari ukuran kecil seperti 
bekas pasta gigi, sabun, dll 

 

Masing-
masing anak 1 
buah 

Paku bean 
Hati-hati dalam penggunaan 

paku 

 1 buah Kamera 
Abadikan kegiatan bersama 

anak anda 

Hari ke-

158 

Masing-
masing anak 1 
buah 

Alkitab   

 1 BUAH Kamera 
Abadikan kegiatan bersama 

anak anda 

Hari ke-

159 

Masing-
masing anak 1 
buah 

Alkitab   

 1 buah lilin  
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 1 buah 
Tatakan lilin yang 

tidak mudah 
terbakar 

 

 1 buah Korek api 
Hati-hati saat menyalakan lilin, 
pastikan ada pengawasan orang 

dewasa 

 1 buah rantang 
Pakai bahan yang tidak mudah 

terbakar 

 1 buah Kamera 
Abadikan kegiatan bersama 

anak anda 

Hari ke-

160 

Masing-
masing anak 1 
buah 

Alkitab   

 

Masing-
masing anak 1 
buah 

Karet gelang Warna apa saja 

 1 buah kamera 
Abadikan kegiatan bersama 

anak anda 

Hari ke-

161 

Masing-
masing anak 1 
buah 

Alkitab   

 
Masing-
masing anak 

4 daun ketela Sudah termasuk cadangan 

 
Masing-
masing anak 

2 lembar kertas HVS 
Usahakan jangan yang terlalu 
tipis agar tidak mudah robek 

 

1 pack  bisa 
per anak atau 
per kelompok 

Cryon 
Bila memungkinkan 
ambil 2 saja; warna 

perak dan warna 
emas 

Bila tidak ada warna perak atau 
emas bisa memakai warna lain 

 

1 pack  bisa 
per anak atau 
per kelompok 

Cat air 
Gunakan warna 

hitam atau biru tua 
 

 

1 buah bisa 
per anak atau 
per kelompok 

Palet/ wadah cat air  

 
1 buah per 
anak 

Kuas ukuran besar  

 air secukupnya  
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HARI KE-155 

NAMA-NAMA BINTANG 

Metode Kreatif; Game Berebut Gambar 

Disarankan untuk usia 7 tahun ke atas 

 

Bacaan hari ini   : 

 

Filipi 2:15, Kejadian 1: 16, Ayub 9:9, Ayub 38:7, Ayub 38:32, Amos 5:8, Mazmur 147:4, Mazmur 

139 

 

Tujuan     :  

 

Anak-anak menyadari bahwa Tuhan mengenal mereka. Oleh karena itu anak-anak menyadari 

bahwa kita tidak dapat menyembunyikan apa pun di hadapan Tuhan.  

 

My Story    : 

Pernahkah kamu melihat bintang di langit? Apa pendapatmu tentang bintang-bintang itu ! 
 

Bridge to story   : 

Tahukah kamu berapa jumlah bintang di langit/ di angkasa?? 
Ada sekitar 100 miliar hingga 400 miliar bintang di galaksi Bima Sakti, menurut perkiraan NASA. 
Setiap bintang di langit mungkin memiliki setidaknya satu planet. 
https://internasional.kontan.co.id/ 
 

Bible Story/Narasi    : 

Disertai Game Berebut Gambar : 

 Tuhan menciptakan bintang-bintang di angkasa, yang begitu indah dan luar biasa 
banyaknya…. 

 
Kejadian 1: 16 

Maka Allah menjadikan juga bintang-bintang. 
 

 Tahukah kalian nama bintang-bintang yang banyak sekali itu…?? Inilah nama-nama bintang 
yang tertulis dalam Alkitab. Hanya Tuhan yang tahu jumlah bintang yang diciptakan-Nya dan 
hanya Tuhan yang tahu semua nama –nama bintang itu ! Karena Dialah yang menciptakan 
mereka semuanya. 

 
Nama-nama bintang  yang ditulis dalam Alkitab 
Ayub 9:9, Ayub 38:7, Ayub 38:32, Amos 5:8 
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Bintang Biduk 
Bintang Belantik, 
Bintang Kartika, 
Bintang Ruang Selatan, 
Bintang Fajar 
Bintang Mintakulburuj 

 
Mazmur 147:4 
Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama 
semuanya 

 

 Sebagaimana berrmilyard-milyard bintang Tuhan mengenal nama mereka semua, demikian 
juga Tuhan mengenal setiap kita dengan luar biasa. 

 Wauuuuuuuuuuu bermilyard-milyard bintang Tuhan tahu nama mereka semuanya, 
walaupun yang tertulis dalam Alkitab baru beberapa nama bintang saja. 

 

 Yok kita bermain ;BEREBUT GAMBAR 
o Cara bermain berebut gambar  

 Ayah/Bunda/ Guru akan memajang 13 gambar ini secara acak. 
 Ayah/Bunda/ Guru akan menyebutkan suatu ayat dari Mazmur 139.  
 Bila kemudian guru berkata “Rebut gambarnya !!” ( dengan lipsing/ agar 

kata-kata mereka tidak merusak ayat-ayat yang dibaca)  
 Kamu cepat-cepat merebut gambar yang cocok 
 Bila kamu merebut gambar yang cocok dengan ayat yang dimaksudkan, 

kamu mendapat point 100, dan gambar itu boleh menjadi milikmu/ 
pointmu. Namun bila kamu salah, gambar akan dikembalikan di tempat 
semula  dan kamu tidak mendapat nilai 

 Siapa yang mendapatkan gambar terbanyak/ point terbanyak, dia menang.  
 

 Buka Mazmur 139:1-18.  Dan pada saat kita membaca ayat-ayat tersebut, ambillah gambar 
barang yang cocok. ( Ayah/ bunda/ guru dapat print dari power point yang tersedia dengan 
pilihan ukuran yang diinginkan, lalu letakkan  gambar-gambar tersebut secara acak pada 
meja, atau sematkan pada papan flanel, atau sembunyikan di seluruh ruangan) 

o Menyelidiki : kaca pembesar ( ayat 1) 
o Mengenal : kartu nama ( ayat 1) 
o Mengetahui : kamera ( ayat 2) 
o Mengerti : otak ( ayat 1) 
o Memeriksa : stethoscope ( ayat 3) 
o Semua perkataan : awan percakapan ( ayat 4) 
o Mengurung; arah mata angin ( ayat 5) 
o Langit; awan (ayat 8) 
o Rumah di ujung laut ( ayat 9) 
o Menenun : kromosom ( ayat 10) 
o Tulang : rangka ( ayat 15) 
o Bakal anak/ janin ; janin dalam kandungan ( ayat 16) 
o Pasir; (ayat 18) 
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 Kalau nama-nama bintang saja bermilyard-milyard Tuhan memberi nama kepada mereka 
semua, apalagi kepada tiap-tiap kita, Tuhan mengenal kita dengan luar biasa. Seperti sudah 
kita baca tadi di Mazmur 139. 

 Tuhan tahu nama kita, suara kita, tanggal lahir kita, hari, jam, detik, tahun kita lahir Tuhan 
tahu semuanya. Bahkan apa yang sedang kita kerjakan, pikirkan, lakukan, kata-kata yang 
akan kita katakan, dll semuanya Tuhan ketahui bahkan sebelum kita berkata-kata 

 Kita pergi ke mana pun, tidak pernah kita bisa bersembunyi dari Tuhan 

 Oleh karena itu Tuhan sangat mengenal hidup kita dan siapa kita. Kita bisa saja melakukan 
hal-hal yang tidak diketahui orang lain, orang tua, teman, atau sahabat kita sekalipun, tetapi 
Tuhan tahu semuanya itu. Tidak ada yang dapat kita sembunyikan di hadapan Tuhan. 

 Saat kita berdosa, sebaiknya kita bertobat, dan meminta ampun pada Tuhan. Saat kita 
bersedih , sebaiknya kita datang kepada Tuhan dalam doa-doa kita. Dan saat kita bingung 
ketika akan mengambil suatu keputusan, kita dapat datang kepada Tuhan yang dapat 
memberikan kepada kita hikmat. 

 

Retelling Story   : 

 
CERITAKAN KEMBALI  

( dengan mengajak anak-anak mengangkat gambar yang sesuai dengan ayat-ayat yang dibaca dari 
Alkitab dengan nada berpuisi, dengan cara itulah kita mengajak anak-anak menceritakan kembali.)  

 

Mazmur 139:1-18 
 

139:1 Untuk pemimpin biduan.  

Mazmur Daud.  

TUHAN, Engkau menyelidiki  dan mengenal  aku ; 

139:2 Engkau mengetahui, kalau aku duduk atau berdiri,   

Engkau mengerti pikiranku  dari jauh. 

139:3 Engkau memeriksa aku, kalau aku berjalan  dan berbaring,  

segala jalanku  Kaumaklumi. 

139:4 Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan,  

sesungguhnya, semuanya  telah Kauketahui, ya TUHAN. 

139:5 Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung  aku,  

dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. 

139:6 Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi,  

tidak sanggup aku mencapainya. 

139:7 Ke mana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu  ,  

ke mana aku dapat lari  dari hadapan-Mu? 

139:8 Jika aku mendaki ke langit,  Engkau di sana; 

jika aku menaruh tempat tidurku  di dunia orang mati, di situpun Engkau. 

https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=19&chapter=139&verse=1
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=19&chapter=139&verse=2
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=19&chapter=139&verse=3
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=19&chapter=139&verse=4
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=19&chapter=139&verse=5
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=19&chapter=139&verse=6
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=19&chapter=139&verse=7
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=19&chapter=139&verse=8
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139:9 Jika aku terbang dengan sayap fajar,  

dan membuat kediaman di ujung laut, 

139:10 juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku,  

dan tangan kanan-Mu y  memegang aku. 

139:11 Jika aku berkata: "Biarlah kegelapan saja melingkupi aku,  

dan terang sekelilingku menjadi malam," 

139:12 maka kegelapanpun tidak menggelapkan  bagi-Mu,  

dan malam menjadi terang seperti siang; kegelapan sama seperti terang. 

139:13 Sebab Engkaulah  

yang membentuk buah pinggangku,   

menenun  aku dalam kandungan ibuku . 

139:14 Aku bersyukur kepada-Mu  

oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib  ;  

ajaib apa yang Kaubuat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. 

139:15 Tulang-tulangku tidak terlindung bagi-Mu,  

ketika aku dijadikan  di tempat yang tersembunyi,  

dan aku direkam g  di bagian-bagian bumi  yang paling bawah; 

139:16 mata-Mu melihat selagi aku bakal anak,  

dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis  hari-hari yang akan dibentuk, 

sebelum ada satupun dari padanya. 

139:17 Dan bagiku, betapa sulitnya pikiran-Mu, ya Allah !   

Betapa besar jumlahnya! 

139:18 Jika aku mau menghitungnya, 

itu lebih banyak dari pada pasir.   

Apabila aku berhenti,  masih saja aku bersama-sama Engkau. 

 

 

 

Our Story    : 

 

 Pertanyaan kepala:  
 Sebutkan 2 saja nama-nama bintang yang ditulis dalam Alkitab ! 

 Pertanyaan hati:  
 Apa yang akan kamu pikirkan bila ternyata Tuhan itu bisa membaca semua pikiran 

kita ! 

 Pertanyaan tangan:  
 Hal-hal apa yang berusaha kamu sembunyikan dari Tuhan ? Akuilah dan datanglah 

kepada-Nya  dalam doa-doamu. 

https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=19&chapter=139&verse=9
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=19&chapter=139&verse=10
https://alkitab.sabda.org/bible.php?book=mazmur&chapter=139
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=19&chapter=139&verse=11
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=19&chapter=139&verse=12
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=19&chapter=139&verse=13
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=19&chapter=139&verse=14
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=19&chapter=139&verse=15
https://alkitab.sabda.org/bible.php?book=mazmur&chapter=139
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=19&chapter=139&verse=16
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=19&chapter=139&verse=17
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=19&chapter=139&verse=18
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Doa malam    : 

Tuhan Yesus, aku ingin menjadi seorang anak yang tahu bahwa Engkau adalah Maha Tahu. 
Ampuni aku bila aku berusaha menyembunyikan sesuatu kepada-Mu. Bantu aku menjadi 
seorang anak yang takut akan Tuhan. 
 
Kartu Karakter 75   : 
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HARI KE-156 

MENYEMBAH BINTANG??? 

Metode Kreatif; Membuat Kotak Intip Rasi Bintang Crux 

Disarankan untuk anak 7 tahun ke atas 

 

Bacaan hari ini    : 

 

Filipi 2:15, Ulangan 4:19, Amos 5:26, Mazmur 148:3, Matius 9:29, Ayub 3:25, Wahyu 6:13 

 

Tujuan     :  

 

Anak-anak tidak mengikut arus dunia yang mempercayai ramalan bintang-bintang/ ramalan zodiak.  

 

My Story    : 

 

 Apakah kamu mempercayai ramalan bintang/ zodiak?? 

 Apakah kamu pernah membaca ramalan bintang/ zodiak di majalah/ koran/ internet??? 

 Apakah seseorang pernah bertanya “Apa bintangmu??”  

 

Bridge to Story   : 

 

Apa yang dimaksud dengan ramalam bintang/ zodiak??? 

Zodiak adalah menghubungkan antara ilmu astrologi, yaitu ilmu yang mempelajari 

gerakan benda-benda tata surya ( planet, bulan dan matahari), menghubungkannya 

dengan nasib manusia. 

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

 Posisi-posisi bintang bila dihubungkan dengan garis, membentuk gambar-gambar yang disebut 

rasi bintang. Rasi bintang seperti inilah yang dipakai di dalam ramalan Zodiak untuk meramal 

nasib seseorang. 

 Ada banyak sekali rasi bintang, salah satunya adalah rasi bintang Crux/ Rasi Bintang Pari/ Rasi 

Bintang Gubung Penceng 

 Kita lihat Video berikut ini dengan pengaturan subtitle bahasa Indonesia 

https://youtu.be/yGAT5iMkcP0 
 

 Pelajari rasi bintang Crux/ Rasi Bintang Pari/ Gubung Penceng pada tayangan YouTube tersebut 

 Rasi bintang Crux ini sering dipakai oleh orang –orang kuno jaman dulu untuk menunjukkan arah 

selatan, di mana pada waktu itu belum ditemukan kompas. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Zodiak
https://youtu.be/yGAT5iMkcP0
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 Kita bisa membuat rasi bintang Crux ini dengan membuat Kotak Intip 

 Waktu kita membuat rasi bintang ini, kita tidak sedang setuju dengan ramalan bintang/ zodiak, 

namun kita hanya akan mempelajari secara astronominya saja, betapa ajaib bahwa Tuhan 

menciptakan bintang-bintang dengan titik-titik bintang yang dapat dihubungkan satu sama lain 

dengan garis, dan membentuk gambar tertentu.  

 Begini cara membuat kotak intip: 

 
 
Keterangan Photo; Pada photo ini bukan gambar rasi bintang. Pakai cara yang sama dengan 
gambar rasi bintang yang kita inginkan. Hati-hati untuk penggunaan jarum. 
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Lubangilah sebuah kotak bekas apa saja, dengan pola rasi bintang Crux/ Pari/ Gubung 
Penceng. 
Dekatkan kotak bekas itu ke mata dan pastikan lubang-lubang itu menghadap ke arah 
cahaya, dan kamu dapat melihat sinar cahaya itu menembus ke dalam kotak, seperti 
cahanya bintang di malam gelap. 
 
 

Bible Story/ Narasi     : 

 

 Tuhan menciptakan bintang-bintang begitu indahnya.  

 Bintang yang bersinar di kegelapan malam, titik-titiknya bila dihubungkan 

membentuk sebuah gambar/ rasi bintang. 

 Iblis memakai rasi bintang yang indah ini sebagai alat untuk menipu manusia yang 

tidak percaya pada Tuhan/ tidak beriman pada Tuhan 

 Manusia selalu ingin tahu apa yang akan terjadi pada dirinya di masa depan, yang dia 

belum bisa tahu apa yang nanti akan terjadi suatu saat nanti/ di masa yang akan 

datang/ di masa depan. 
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 Lalu banyak dari manusia itu gagal mempercayai bahwa Tuhan mengatur hari depan mereka, 

bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup mereka.  

 Banyak dari manusia itu menjadi kuatir akan apa yang nanti bisa terjadi pada masa depan 

mereka. 

 Lalu mereka percaya kepada ramalan. Ramalan adalah suatu prediksi/ perkiraan apa yang 

akan terjadi di masa depan. Ada banyak jenis ramalan, salah satunya adalah ramalan 

bintang/ zodiak. 

 Rasi-rasi bintang dihubungkan dengan posisi bintang di waktu-waktu tertentu. Oleh karena 

itu orang yang mempercayai zodiak/ ramalan bintang, mereka akan mencari tahu tanggal 

lahir mereka itu zodiaknya apa/ bintangnya apa, misalnya; Leo, Libra, Virgo , dll 

 Lantas para peramal akan meramalkan apa yang akan terjadi hari ini/ minggu ini/ bulan ini/ 

tahun ini pada tiap zodiak/ misalnya pada orang-orang yang bintangnya Virgo, dll. Ramalan 

zodiak ini dimuat di majalah, di internet, dll 

 Orang-orang yang percaya akan ramalan itu, dan tidak mempercayai Tuhan, akan membaca 

ramalan-ramalan itu, lalu mendengarkannya, lalu mempercayainya bahwa hal-hal itu terjadi 

di dalam hidupnya di masa depan. 

 Di dalam ramalan itu ada yang terlihat baik/ ramalan baik/ seolah-olah baik,  tetapi juga 

berisi hal-hal buruk yang diramalkan akan terjadi pada seseorang. 

 Tetapi Tuhan tidak menyukai kita mempercayai ramalan-ramalan bintang itu, karena hal-hal 

seperti itu sama saja dengan kita menyembah bintang/ mempersembahkan hidup kita untuk 

diatur oleh ramalan bintang. Baca : Ulangan 4:19, Amos 5:26 ada disebut di ayat ini Dewa 

bintang. Padahal bintang diciptakan Tuhan untuk memuji Tuhan, yang menciptkan mereka, 

yuk baca di  Mazmur 148:3 

 Meskipun bintang-bintang itu begitu luar biasa cantiknya, dan sangat berguna bagi manusia 

bisa mengetahui pergantian musim-musim, namun bintang –bintang itu tidak boleh 

disembah, karena bintang-bintang itu hanyalah sebuah CIPTAAN, dia bukan sang pencipta, 

karena dia diciptakan oleh TUHAN. 

o Ulangan 4:19 , 

 Dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga 

apabila engkau melihat matahari, bulan dan bintang, segenap tentara langit, 

engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada 

sekaliannya itu, yang justru diberikan TUHAN, Allahmu, kepada segala 

bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka. 

o Amos 5:26 

 Dewa bintang. 
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 Karena bintang-bintang di langit itu Cuma ciptaan biasa, mereka dapat saja jatuh ke bumi 

dan pada akhir zaman nanti jumlah bintang yang jatuh akan semakin banyak, dan menjadi 

bencana bagi manusia. 

o Wahyu 6:13 

o Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara 

menggugurkan buah-buahnya yang mentah, apabila ia digoncang angin yang 

kencang. 

 Justru bintang-bintang itulah yang memuji Tuhan, jika kita dapat mendengar suara mereka, 

mereka sedang memuji Tuhan. Para ahli mengatakan bahwa bintang-bintang itu dalam 

peredarannya mengeluarkan suara. Kalau bintang saja memuji penciptanya, yaitu Tuhan, 

maka kita tidak boleh menyembah bintang, dia bukan Tuhan, dia hanya ciptaan. Jadi jangan 

percaya pada ramalan menurut rasi bintang, seperti Virgo, Leo, dll. Itu semua tidak benar, 

ramalan yang isinya kebohongan yang tidak boleh kita percayai, kita harus percaya janji-janji 

Tuhan dalam hidup kita, bukan percaya pada ramalan bintang. 

o Mazmur 148:3 

o Pujilah Dia, hai matahari dan bulan, pujilah Dia, hai segala bintang terang! 

 Matius 9:29 menuliskan kata-kata Yesus/ Firman Tuhan Yesus  

o “ Jadilah kepadamu, menurut imanmu.”  

 Jika kita beriman pada firman Tuhan, janji Tuhan, maka itu akan terjadi sesuai dengan firman 

dan janji Tuhan. Sebaliknya orang-orang yang mempercayai zodiak/ ramalan bintang, maka 

dalam hidup mereka akan terjadi seperti apa yang mereka percayai yang semuanya itu 

adalah tipuan iblis melalui penyesatan ramalan bintang. 

 Ramalan bintang juga mengandung hal-hal yang menakutkan orang yang mempercayainya, 

mereka takut hal-hal buruk yang diramalkan akan terjadi pada hidup mereka. Yok kita baca 

Ayub 3:25. Oleh karena itulah Tuhan sering berfirman “Jangan takut.” Apa yang kita 

takutkan bisa terjadi, seperti itulah yang terjadi dalam hidup Ayub.  

 Mulai sekarang, jangan menjadi penyembah bintang. Jangan lagi mau percaya pada ramalan 

bintang. Karena kita mempercayai janji Tuhan, firman Tuhan, dan penyertaan Tuhan dalam 

hidup kita. Kita tidak mau mempercayai tipu muslihat iblis yang ingin mengacaukan hidup 

kita.  
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Retelling Story   : 

 Sambil bermain kotak intip ajaklah anak-anak menceritakan kembali kalimat cerita berikut 
ini:   

 
CERITAKAN KEMBALI  

 Tuhan menciptakan bintang-bintang dengan luar biasa indahnya 

 Bintang-bintang diciptakan untuk kemuliaan nama Tuhan 

 Bintang-bintang adalah ciptaan, mereka bukanlah Pencipta 

 Kita tidak menyembah ciptaan, yang kita sembah adalah Pencipta kita. 

 Kita menolak untuk menjadi penyembah bintang-bintang ataupun mempercayai 
ramalan bintang 

 Kita mempercayai firman Tuhan dan janji-janji Tuhan dalam hidup kita.  
 

Our Story    : 

 Pertanyaan kepala:  
 Rasi bintang Crux sering dipakai orang kuno untuk menunjuk pada arah mana?  

 Pertanyaan hati:  
 Mengapa kita tidak perlu percaya pada ramalan bintang? 

 Pertanyaan tangan:  
 Maukah kamu berhenti mempercayai ramalan bintang atau maukah kamu 

menasihati orang-orang di sekitarmu untuk mereka sadar bahwa hal itu tidak baik 
dan tidak menyenangkan hati Tuhan?  

 

 
Doa Malam    :  
 
Tuhan, aku mempercayakan hidupku kepada-Mu, bukan kepada ramalan bintang. Di dalam nama 

Yesus, aku mempercayai bahwa hidupku dan masa depanku ada di dalam tangan Tuhan, di dalam 

nama Yesus, amin.  
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Kartu Karakter 18   : 
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HARI KE-157 

JATUHNYA SANG BINTANG 

Metode Kreatif;  Pujian dan Doa Khusus 

Disarankan untuk anak 5 tahun ke atas. 

 

Bacaan hari ini   :  

 

Filipi 2:15, Yesaya 14:12, Yohanes 10:10, II Petrus 2:4, Matius 6:13 
 
Tujuan     : 

 

Anak-anak mengerti sejarah kejatuhan Lucifer. Dan memutuskan untuk tidak menjadi pemuja iblis/ 

setan, sebaliknya berkeputusan untuk menjadi penyembah Tuhan yang benar. 

 

My Story    : 

Apa pendapatmu bila ada kata : mencuri, membunuh dan membinasakan?  
 

Bridge  to Story   : 

http://www.jawaban.com/index.php/spiritual/detail/id/9/news/100917135608/limi

t/0/Musik-Metal-Buat-Apron-Dirasuki-Setan 

LAMPIRAN KESAKSIAN APRON STAMRIL (saran  saya persingkat kesaksian ini, dan 

tidak perlu menyebut secara detail bagian yang terlalu dini untuk didengar anak-

anak, perhalus dengan bahasa seperti ini Apron pernah berteman dengan wanita-

wanita yang tidak baik, dan tidak sopan, dll) 

KERASUKAN SETAN GARA-GARA MUSIK SETAN. 

Musik metal awalnya hanyalah hiburan bagi Apron Stamril, namun tanpa disadarinya 

musik-musik pemuja setan tersebut lama kelamaan membuat dirinya seperti 

dirasuki oleh setan. 

http://www.jawaban.com/index.php/spiritual/detail/id/9/news/100917135608/limit/0/Musik-Metal-Buat-Apron-Dirasuki-Setan
http://www.jawaban.com/index.php/spiritual/detail/id/9/news/100917135608/limit/0/Musik-Metal-Buat-Apron-Dirasuki-Setan
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“Saya mulai melukis-lukis tembok-tembok itu dengan segala penghuni neraka. Saya 

mulai gambarkan monster-monster, saya mulai gambarkan ada api, tengkorak-

tengkorak. Mahluk-mahluk itu adalah keluarga saya. Pikiran dan hidup saya mulai 

dirubah, saya seperti bukan si Apron lagi.” 

Tidak berhenti sampai disana, prilaku Apron pun berubah menjadi beringas dan suka 

kekerasan. Suatu kali, hanya karena seseorang melihatnya dengan pandangan aneh, 

Apron dan teman-temannya memukuli orang tersebut. 

“Dia jatuh ke got, masih kita injak-injak. Saya ambil batu lalu pukul kepalanya. Lalu 

teman saya berkata, ‘Udah-udah, kita pergi.’ Baru beberapa langkah, ada suara 

dalam hati saya seperti meneriakkan kepada telinga saya, ‘Habisin aja!’  Lalu saya 

balik lagi, dan menginjak-injak dia. Saya ngga tahu orang itu mati atau ngga sampai 

sekarang.” 

Kekerasan dan keberingasan Apron tidak hanya dilampiaskan kepada lawan 

berkelahinya saja. Bahkan ia melakukan fantasi seks yang gila dan penuh kekerasan 

kepada kekasihnya. Dengan mencekik dan memukuli kekasihnya, pribadi lain dalam 

diri Apron seakan dipuaskan. 

Namun setelah melakukan berbagai tindakan jahat itu, Apron terkadang menangis. 

Batinnya merasa tersiksa oleh semua tindakannya, namun ia tak mengerti mengapa 

ia terus melakukannya.  Hingga suatu hari, sebuah rahasia terkuak. Sang kakak 

menceritakan bahwa saat ia masih kecil, ibunya hampir saja melemparkan dirinya ke 

tungku api. 

“Mendengar kejadian itu, hati saya jadi sedih. Ternyata saya ini memang anak 

buangan ya..” 
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Namun ia tahu, ibunya saat itu melakukan tindakan nekat itu karena tertekan dan 

mengalami gangguan jiwa akibat siksaan sang ayah. Tak jarang sang ayah memukuli 

ibunya tanpa rasa kasihan di depan matanya. Hal tersebut membuatnya membenci 

sang ayah. 

“Sampai suatu kali muncul pikiran gila, ‘Pengen ku bunuh nih orangtua..” tutur 

Apron. 

Kebenciannya pada ayahnya semakin dalam saat melihat ibunya yang sering 

kerasukan dan mengalami gangguan jiwa akibat tidak kuat mengalami siksaan 

mental dan fisik dari sang ayah. Sejak itulah ia mulai masuk dalam kehidupan jalanan 

dan terjerat dalam musik-musik pemuja setan. 

Belum sempat mewujudkan keinginannya untuk membunuh sang ayah, Apron 

mengalami sebuah penyakit yang sangat menyiksanya. Karena sudah putusasa, 

Apron menghubungi kakaknya dan sebuah nasihat dari sang kakak menjadi titik balik 

kehidupannya. 

“Sudahlah kau harus banyak berdoa. Kau harus terima Tuhan Yesus,” demikian 

nasihat sang kakak. 

Sang kakak mengirimkan uang agar Apron membeli Alkitab. Saat hendak membeli 

Alkitab, mata Apron tertuju pada sebuah buku yang berjudul, “Dibebaskan Dari Jerat 

Iblis.” Judul buku itu begitu mengusik hatinya dan membawa langkah kakinya ke 

sebuah ibadah. Disana Apron berseru, “Tuhan, aku ini jahat. Masih mungkin ngga 

Engkau terima saya. Kalau Tuhan mau terima saya, aku akan berikan hidupku 

kepada-Mu.” 
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Sejak hari itu pemulihan demi pemulihan dialami oleh Apron. Kaset-kaset lagu metal 

itu dibakarnya, bahkan Apron meninggalkan rokok, minuman keras dan kehidupan 

seks bebas. Pada hari itu ia berkata, “Tidak akan lagi hal itu menyentuh hidup saya, 

hanya Yesus yang bisa menyentuh hidup saya,” demikian Apron memproklamirkan 

kebebasannya dari perbudakan setan. (Kisah ini ditayangkan pada  6 April 2011 

dalam acara Solusi Life di O’Channel.) 

Sumber Kesaksian: 

Apron Stamril  

 

Bible Story/ Narasi      

Disertai dengan Pujian dan Doa   :  

Ada malaikat Lucifer yang tadinya diciptakan sangat luar biasa, dan dia disebut juga bintang Timur, 

putera Fajar, tetapi karena dia sombong dan ingin menyamai Tuhan, maka dia menjadi bintang yang 

dipecahkan oleh Tuhan dan dari surga dia dijatuhkan ke bumi ! 

Yesaya 14:12 

Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai Bintang Timur, putera Fajar, engkau sudah dipecahkan dan 

jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa! 

Iiiiiiccchhh  ngeri juga ya kalau jadi bintang yang pecah seperti Lucifer….!!! Hhhiiiiiii………. 

Nah, Lucifer ini/ iblis ini menggoda manusia, yaitu Hawa agar Hawa mau melanggar perintah Tuhan, 

memberontak kepada Tuhan, tidak taat kepada Tuhan, berhenti menjadi Hambanya 

Tuhan.  Akhirnya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Sejak saat itulah kita semua manusia berdosa 

dan telah kehilangan kemuliaan Allah.  Tadinya manusia diciptakan begitu indah dan mulia, gara-



                              Jenius Cara Alkitab : “Restore Our Family” 

__________________________________________________________________________  

22                                                                                                         www.jeniuscaraalkitab.com  
 

gara manusia jatuh dalam dosa, maka kemuliaan dan keindahan itu jadi hilang. Dosa merusakkan 

semuanya. 

Ada tempat bernama neraka, yang di sana ada malaikat-malaikat yang berbuat dosa, yang 

dilemparkan Tuhan ke dalam neraka ( II Petrus 2: 4). Neraka dimana iblis dibuang itu benar-

benar ada.  

Mungkin ada di sekitarmu orang orang yang memuja setan, dengan mengikuti atau mempelajari 

black majic, pergi ke dukun, mempelajari mantera, mencari kesaktian, memiliki jimat, memanggil 

iblis, memuja dan mengagumi iblis serta menyembah iblis, menjadi pengikut iblis. Mereka bisa saja 

mengajak kamu untuk mengikuti hal-hal itu. Apakah kamu pernah diajak teman-temanmu 

melakukan hal-hal itu?  

Ada tokoh-tokoh yang menunjukkan sifat-sifat iblis dalam film-film.  Bahkan ada monster yang 

dikoleksi di dalam saku/ poket. Hati-hati dengan film-film semacam itu. Film-film yang memuja dan 

mengagungkan iblis bukanlah film yang bagus untuk ditonton.  

Siapa sebenarnya iblis itu? Dia adalah pencuri, pembunuh dan pembinasa. (Yohanes 10:10). Ciri-

cirinya sangat jelas; iblis adalah pencuri, pembunuh dan pembinasa, sedangkan Tuhan Yesus, sangat 

berbeda sekali, Dia adalah Tuhan yang sudah datang menjelma menjadi manusia, dan  Tuhan Yesus 

memberikan kepada kita hidup,  dan hidup yang Dia berikan kepada kita adalah agar kita 

mempunyai hidup itu di dalam segala kelimpahan. 

Ketika kita mengikut Yesus, menjadi penyembah Yesus, maka kita harus tinggalkan hal-hal yang 

seperti itu, misalnya bermain-main dengan kuasa kegelapan, pergi ke dukun, mencari kesaktian, 

menyimpan jimat, membaca matera, menonton film –film yang memuja iblis, serta menyukai musik-

musik yang memuja setan.  

Pujian dan Doa: ajak anak-anak menyembah Tuhan dan lakukan doa untuk mengajak mereka 

mengaku dosa-dosa, bila ada di antara mereka yang terlibat dengan penyembahan berhala atau 
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memuja setan melalui media apa saja, dan doakan agar di dalam nama Yesus, mereka mengalami 

kelepasan.  ( Ayat dasar: Matius 6:13 Lepaskanlah kami dari yang jahat)  

 

Retelling Story   : 

Ajaklah anak-anak menceritakan kembali kalimat cerita berikut ini 
 

CERITAKAN KEMBALI  

 Lucifer yang tadinya diciptakan sangat luar biasa, dan dia disebut juga bintang Timur, putera 

Fajar, tetapi karena dia sombong dan ingin menyamai Tuhan, maka dia menjadi bintang yang 

dipecahkan oleh Tuhan dan dari surga dia dijatuhkan ke bumi ! 

 Hanya Tuhan Yesus Kristus , Bapa di Surga dan Roh Kudus yang layak  untuk disembah.  

 Aku hanya mau menyembah Allah yang benar.  

 Aku menolak penyembahan kepada iblis. 
 
 

Our Story    : 

 

 Pertanyaan kepala:  

o Iblis disebut juga sebagai bintang apa? 

 Pertanyaan hati :  

o Mengapa kita hanya menyembah Allah yang benar? 

 Pertanyaan tangan :   

o Bila teman mengajakmu mencari jimat agar kamu terlihat hebat dan sakti, apa yang akan 
kamu lakukan?  

 
 

Doa Malam   :  
 
Tuhan, aku hanya mau menjadi penyembah-penyembah benar yang menyembah Engkau di dalam roh 

dan kebenaran, di dalam nama Yesus, amin.   
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Kartu Karakter 18   : 
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HARI KE-158 

HITUNGLAH BINTANG-BINTANG 
Metode Kreatif; Lomba Tertawa  

Disarankan untuk anak 7 tahun ke atas. 

 

Bacaan hari ini   :  

Filipi 2:15, Kejadian 12:1-4, 15: 1-6, 21:1-7, Ibrani 11:11-12 
 
Tujuan     : 

 

Anak-anak belajar mempercayai janji Tuhan sebagaimana Abram mempercayai janji Tuhan di dalam 

hidupnya.  

 

My Story    : 

Apakah kalian mempunyai nenek dan berapakah umur nenek kalian sekarang?? 
 

Bridge  to Story   : 

 

Wanita asal China bernama Xinju Tian hamil dalam usia 67 tahun pada 2019. Bayinya lahir pada tanggal 

25 Oktober 2019. Pada akhir Oktober 2019, Tian menjadi berita internasional ketika dikabarkan telah 

melahirkan seorang bayi perempuan yang sehat di usia 67 tahun. Anehnya, Tian dan suaminya 

Weiping Huang, yang saat itu berusia 68 tahun, mengatakan bahwa ia hamil secara alami. Namun, 

karena usianya yang sudah lanjut, Tian harus melahirkan bayinya melalui operasi caesar. 

 

https://youtu.be/0TA2OwUTdn8 
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https://kumparan.com/mama-rempong/daftar-wanita-tertua-di-dunia-yang-bisa-hamil-secara-

alami-1vNUKElPLaG/full 

 

Bible Story      
Disertai Lomba Tertawa   : 
 

 Umur Abram pada saat Tuhan pertama kali memberikan janji di dalam hidupnya adalah 75 tahun 

( Kejadian 12: 1-4) 

 Ketika kita membaca Kejadian 15:1-6 umur Abram sudah lebih dari 75 tahun ( Umur Abram 

tercatat sebagai 75 tahun di Kejadian 12:4), namun tepatnya Abram berumur berapa pada 

Kejadian pasal 15 itu, Alkitab tidak menuliskannya. Tuhan berjanji bahwa Abram akan memiliki 

keturunan, yaitu anak kandung. 

 Namun pada saat itu Sarai, isteri Abram telah mati pucuk/ secara kedokteran sudah tidak 

mungkin lagi bisa memiliki anak, karena sudah tidak mengalami haid/ sudah tidak memiliki lagi 

sel telur ( Ibrani 11:11-12, Kejadian 15:2, 3, 4, 6, 8, Kejadian 16:1) 

 Sangat berbeda dengan Xinju Tian pada umur 67 tahun tersebut, dia belum mengalami mati 

pucuk,belum mati haid/ masih memiliki sel telur di usia itu,  sehingga dia dapat hamil/ memiliki 

anak. 

 Tuhan menyuruh Abram keluar dan melihat bintang serta menghitung bintang-bintang itu. 

Tuhan berjanji bahwa keturunan Abram akan banyak seperti bintang di langit banyaknya. ( 

kejadian 15: 5)  

 Abram mau mempercayai janji Tuhan di dalam hidupnya, bahwa Tuhan itu setia menepati janji-

Nya 

 Tuhan benar-benar menepati janji-Nya, Abram dan Sarai memiliki anak di usia Abraham 100 

tahun dan usia Sara 90 tahun. ( Kejadian 21: 1-7)  

 Anak cucu mereka pada akhirnya banyaknya seperti bintang di langit  Ulangan 1:10 
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 Pada saat Ishak lahir, Sara berkata seperti ini ( Kejadian 21: 6) Allah telah membuat aku tertawa; 

setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku.  

 Maukah kamu mempercayai janji Tuhan dalam hidupmu? 

 Janji Tuhan banyak sekali ada ditulis di Alkitab. 

Lomba Tertawa   : 

 Lomba tertawa akan dibagi menjadi 2 kategori: Tawa Sara ( oleh peserta lomba putri) 

 Tawa setiap orang yang mendengar bahwa Sara melahirkan di usia tua ( oleh peserta lomba 

putra) 

 Ayah/ Bunda/ Guru akan membaca Kejadian 21: 6. Setelah ayat selesai dibaca, maka peserta 

lomba akan tertawa. 

 Kriteria penilaian;  

o gesture/ bahasa tubuh,  

o suara tawa terdengar natural,  

o seberapa banyak dapat memancing tawa penonton 

o tepuk tangan dari penonton seberapa riuh ( penonton diberi tahu bahwa tepuk 

tangan mereka akan menentukan juga penilaian juri)/ atau jumlah emoji tepuk 

tangan yang diberikan oleh semua pemirsa online. 

 
Retelling Story   : 

(Ajak anak-anak menceritakan kembali kalimat cerita berikut ini) 
 

CERITAKAN KEMBALI  

 Tuhan berjanji pada Abram untuk memberikan kepadanya keturunan, anak kandung 

 Abram dan Sarai sudah tua, dan Sarai sudah mati pucuk 

 Tetapi saat Tuhan mengajak Abram menghitung banyaknya bintang di langit, Abram 
percaya kepada Tuhan. 

 Abram percaya bahwa Tuhan setia kepada janji-Nya 

 Tuhan menepati janji-Nya, Dia membuat Abraham dan Sara memiliki anak di usia 
Abram 100 tahun dan Sara 90 tahun. 

 Ayo kita percaya pada janji Tuhan yang tertulis di dalam firman-Nya 
 

Our Story    : 

 Pertanyaan kepala:  

 Umur berapakah Sara melahirkan Ishak? 
 

 Pertanyaan hati :  

 Apakah kamu pernah meragukan Tuhan?  
 

 Pertanyaan tangan :  

 Janji Tuhan seperti apa yang kamu jumpai di dalam Alkitab  
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Doa Malam    :  
 
Tuhan, jadikan aku anak mau belajar percaya pada janji-janji-Mu Tuhan, bahwa Engkau adalah setia. 

Di dalam nama Yesus, Amin.  

 

Kartu Karakter 06   : 
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HARI KE-159 

BERCAHAYA SEPERTI BINTANG 

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

 

Bacaan hari ini   :  

Filipi 2:15, Daniel 12:3, 2 Petrus 1:19, Filipi 2:15 
 
Tujuan     : 

Agar anak-anak mau jadi seperti bintang yang bersinar di tengah kegelapan dunia.  
 
My Story    : 

Apakah di rumahmu pernah terjadi mati lampu? Apa yang terjadi ?  
 

Bridge to Story   : 
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Thomas ALva Edison dan penemuan lampu pijarnya (britannica.com) Di antara penemuan-
penemuannya yang penting adalah mengembangkan bola lampu pijar praktis pertama pada 1879.  
 
Artikel ini telah tayang di Kompas.com 
 
 
Bible Story/ Narasi     

Disertai Percobaan Ilmiah    : 

 Yesus ingin jadi bintang yang terbit di dalam hatimu 

 2 Petrus 1:19 

 Bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. 

 Tuhan ingin hidup kita, yang di hati kita sudah terbit Bintang Timur yang gilang –gemilang, 

yaitu Yesus Kristus, Tuhan ingin kita jadi orang-orang yang HIDUP KUDUS, tiada beraib, dan 

tiada bernoda, sehingga kita bisa bercahaya di tengah-tengah dunia ini, di tengah teman-

teman, di tengah-tengah keluarga, tetangga, dll seperti bintang-bintang.. 

 Selain itu, Tuhan juga ingin kita hidup bijaksana, karena ketika kita hidup bijaksana, kita 

akan menuntun banyak orang kepada kebenaran, yaitu Yesus. Jika kita bisa hidup bijaksana, 

maka kita akan seperti bintang-bintang-Nya Tuhan. 

 Filipi 2:15 

https://www.kompas.com/
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 Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sehingga anak-anak Allah yang tidak bercela di 

tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya 

di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. 

 Daniel 12:3 

 Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah 

menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-

lamanya. 

 Contohnya adalah Samuel. 

 Samuel tinggal di rumah Imam Eli, di Silo. Samuel sejak kanak-kanak telah dibawa oleh orang 

tuanya ke Silo, untuk tinggal bersama Imam Eli, itu terjadi karena Hana telah berjanji / 

bernazar kepada Tuhan; bahwa dia akan memberikan anaknya kepada Tuhan, bila dia diberi 

anak oleh Tuhan. 

 Di rumah Imam Eli, setiap hari Samuel melihat hal-hal yang tidak baik, karena Hofni dan 

Pinehas/ anak-anak imam Eli adalah orang yag dursila/ tidak takut akan Tuhan ( I Sam 2: 12, 

16, 22) Mereka adalah orang-orang yang serakah, dan kasar serta tidak menghormati Tuhan, 

serta berlaku tidak sopan dengan perempuan-perempuan.  

 Tetapi Samuel mau jadi bintang yang terus bersinar di dalam kegelapan, dia tidak mau ikut-

ikutan tingkah laku daripada keluarga Imam Eli.  

 Samuel mau jadi seperti bintang yang bersinar untuk semua orang Israel, tidak ada satu pun 

firman Tuhan yang dibiarkan Samuel gugur.  

 Kita harus menampakkan sinar/ seperti bintang, jangan menyembunyikan sinar kita ketika 

kita harus menjadi teladan / contoh/ teladan 

Percobaan Ilmiah    : 

o Nyalakan sebuah lilin yang telah dilekatkan pada nampan yang tidak mudah terbakar 

di tempat yang aman 

o Tutuplah dengan rantang yang tidak mudah terbakar 



                              Jenius Cara Alkitab : “Restore Our Family” 

__________________________________________________________________________  

32                                                                                                         www.jeniuscaraalkitab.com  
 

o Ketinggian lilin harus lebih pendek daripada ketinggian rantang 

o Ketika rantang dibuka kembali, pastilah lilin menjadi mati. 

o Sumber ide percobaan ilmiah ini adalah dari pengajaran Yesus ( Matius 5:15) 

 Jika kita hidup kudus, dan hidup bijaksana, maka kita akan menjadi seperti bintang yang 

bersinar bagi Tuhan dan di mana pun kita berada akan mendatangkan sukacita bagi Tuhan 

dan bagi semua orang, seperti bintang Timur yang dilihat orang Majus, mereka bersukacita 

saat melihat bintang itu. 

 Apakah kehadiran kita selama ini di rumah, di sekolah, di tempat les, di mana saja, sudah 

membuat orang-orang yang melihat kita bersukacita, apakah sudah membuat teman-teman, 

guru, orang tua, kakak-adik, sahabat, siapa saja, bersukacita saat berteman dengan kita? 

 Ataukah sebaliknya kita membuat mereka marah, sedih, kecewa, dll?? 

 

 

Retelling Story    : 

Ajaklah anak-anak menceritakan kembali kalimat cerita berikut ini: 

 

CERITAKAN KEMBALI  
 

 Samuel adalah seorang anak yang mau terus jadi terang bagaikan bintang yang 
bersinar di kegelapan malam 

 Tuhan ingin kita menjadi bijaksana dan bersinar bagi dunia yang gelap 

 Tuhan ingin kita melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan dan menjadi 
teladan bagi banyak orang.  

 

Our Story    : 

 

 Pertanyaan kepala:  
o Seperti apa kelakuan Hofni dan Pineas itu? 

 Pertanyaan hati:  
o Bila kamu dianggap sok suci ketika kamu ingin berbuat yang baik, apa yang harus 

kamu lakukan? 

 Pertanyaan tangan:  
o Untuk bersinar di tengah kegelapan dunia, apakah itu selalu mudah? Apa yang harus 

kamu lakukan bila untuk bersinar itu ternyata tidak semudah itu? 
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Doa malam    : 

Tuhan, jadikan aku seperti bintang yang bersinar di kegelapan malam, di dalam nama Yesus, amin.  

 

 

Kartu Karakter 24   : 
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Metode Kreatif ; Bermain Karet Gelang 

Disarankan dilakukan anak-anak 7 tahun ke atas 

 

Bacaan hari ini   :  

Filipi 2:15, Matius 2:2, Matius 2:9,10 
 
Tujuan     :  

 

Anak-anak menjadikan Yesus sebagai bintang mereka yang terus bersinar di dalam hidup mereka.  

 

My Story    : 

Apakah kamu dapat menyanyikan sebuah lagu tentang bintang?  
 

Bridge to story   : 

 

Mengapa bintang berkelip-kelip? 
 
Perbedaan planet dan bintang  Berikut beberapa perbedaan planet dan bintang. yaitu: Bintang 
memancarkan cahaya sedangkan planet tidak Bintang memancarkan energi tersebut dalam bentuk 
radiasi, panas, dan cahaya. Dilansir dari Fisikanet LIPI , turbulensi udara antara Bumi dan Matahari 
membiaskan dan membelokkan cahaya Matahari sehingga membuatnya terlihat berkelip-kelip jika 
dilihat dari permukaan Bumi. 
 
Artikel ini telah tayang di Kompas.com   
 

 

Bible Story/Narasi    

Disertai dengan    

Bermain karet    : 

 Yesus juga disebut Bintang Timur ( Wahyu 22:16) 

 Siapakah Yesus ini…?? Dia adalah Allah sendiri yang lahir ke dunia menjadi manusia, dan 

diam di antara kita. 

 Yesus adalah keturunan Daud, Bintang Timur yang gilang gemilang 

HARI KE-160 

BINTANG-NYA DI TIMUR 

https://www.kompas.com/
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 Wahyu 22:16 

o Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. 

 Di tangan Yesus pun ada 7 bintang yang dipegang-Nya 

 Wahyu 1:16 

o Dan di tangan kanan-Nya Ia memegang tujuh bintang dan dari mulut-Nya keluar 

sebilah pedang tajam bermata dua, dan wajah-Nya bersinar-sinar bagaikan matahari 

yang terik. 

o Oleh karena itulah, maka waktu Yesus lahir, orang-orang Majus melihat Bintang 

Timur itu…Ketika mereka melihat bintang itu, hati mereka sangat bersukacita. 

 Matius 2:2 

o Dan bertanya-tanya:” Di manakah Dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? 

Kami telah melihat bintang-Nya di Timur dan kami datang untuk menyembah Dia.” 

 Matius 2:9,10 

o Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di Timur itu mendahului mereka hingga tiba 

dan berhenti di atas tempat, di mana Anak itu berada. 

o Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. 

 Hari natal, tidak saja Yesus lahir di Betlehem, tetapi Yesus ingin jadi bintang yang terbit di 

dalam hatimu 

 2 Petrus 1:19 

o Bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. 

 Tuhan ingin dalam setiap hidup kita, kita mengagumi Dia, memuja Dia, sebagai bintang yang 

luar biasa di dalam hidup kita, karena Dia sanggup menuntun kita, memberikan sukacita 

dalam hidup kita, dan menjadi Pribadi yang dapat diandalkan dalam seluruh hidup kita.  
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Bermain Karet    : 

 

Tunjukkan gambar di atas kepada anak-anak 

Berikan mereka karet yang diperlukan 

Mintalah cepat-cepatan membuat karet persis seperti yang ada pada photo/ gambar 

tersebut. 

 

Retelling Story   : 

CERITAKAN KEMBALI  

 Yesus adalah bintang pujaanku 

 Yesus terbit seperti bintang di dalam hatiku 

 Aku bangga akan Yesusku. 

  
Our Story    : 

 

 Pertanyaan kepala :  

 Untuk apa orang Majus mencari Yesus? 

 Pertanyaan hati :  

 Siapakah yang paling kamu kagumi di dalam hidupmu? 

 Pertanyaan tangan :  

 Berapa banyak waktu yang kamu habiskan untuk mengenal Yesus? 
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Doa malam    : 

Tuhan, jadikan aku pribadi yang mengagumiMu sebagai yang paling hebat dan dahsyat, 
melebihi siapa pun di dalam hidupku, di dalam nama Yesus, Amin.  
 
Kartu Karakter 76   : 
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HARI KE-161 

BINTANG TIMUR YANG GILANG GEMILANG 
Metode Kreatif ; Membuat gambar bintang dari daun ketela 

 

 

Bacaan hari ini   : 

Filipi 2:15, Wahyu 22:16, Wahyu 1:16 
 
Tujuan     :  

 

Anak-anak bertekad untuk menjadi serupa dengan Yesus, yang mana Yesus adalah Bintang Timur yang 

bersinar bagi dunia.  

 

My Story    : 

 

 Katakan betapa indahnya bintang saat kamu bermain bintang-bintangan dengan cara 

mematikan lampu dan menyorotkan lampumu ke atap rumah sambil di gerak-gerakkan layaknya 

itu adalah bintang.  

 Ekspresikan seperti berikut “Wauuuu indahnya bintang itu...!” dst 

 

Bridge to Story   : 

 

 Yok kita saksikan video berikut ini 

https://www.youtube.com/watch?v=vKTTl_P7wnY 
 
 

Bible Story/ Narasi        

Disertai membuat gambar bintang dari daun ketela  :  

 Yesus juga disebut Bintang Timur ( Wahyu 22:16) 

 Siapakah Yesus ini…?? Dia adalah Allah sendiri yang lahir ke dunia menjadi manusia, dan 

diam di antara kita. 

 Yesus adalah keturunan Daud, Bintang Timur yang gilang gemilang 

 Wahyu 22:16 

o Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. 

https://www.youtube.com/watch?v=vKTTl_P7wnY
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 Di tangan Yesus pun ada 7 bintang yang dipegang-Nya 

 Wahyu 1:16 

o Dan di tangan kanan-Nya Ia memegang tujuh bintang dan dari mulut-Nya keluar 

sebilah pedang tajam bermata dua, dan wajah-Nya bersinar-sinar bagaikan matahari 

yang terik. 

o Oleh karena itulah, maka waktu Yesus lahir, orang-orang Majus melihat Bintang 

Timur itu…Ketika mereka melihat bintang itu, hati mereka sangat bersukacita. 

 Oleh karena itulah hidup Yesus bersinar bagi dunia.  

 Yesus pernah berkata “Akulah terang dunia” Yohanes 8:12 

 Tuhan pun ingin hidup kita jadi terang dunia 

 Bagaimana caranya jadi terang dunia? Caranya hidup kita harus memuliakan nama Tuhan, 

saat teman-teman kita, keluarga kita, siapa pun melihat hidup kita, mereka akan 

memuliakan nama Tuhan di dalam hidup mereka. 

 

Membuat gambar bintang dari daun ketela  : 

 Siapkan 2 buah daun ketela atau lebih sebagai cadangan 

 Balik daun itu untuk mendapatkan tulang daun yang lebih jelas 

 Dekatkan kedua buah daun ketela untuk mendapatkan bentuk bintang 

 Tata di sebuah alas kertas apa saja 

 Letakkan lagi kertas kosong di atasnya 

 Gores atau jiplak menggunakan cryon berwarna emas atau perak 

 Pindahkan kertas yang di atas untuk menjiplak lagi dengan cara yang sama tadi pada titik 

kertas yang berbeda 

 Setelah penuh bintang, kini saput dengan cat air warna hitam 



                              Jenius Cara Alkitab : “Restore Our Family” 

__________________________________________________________________________  

40                                                                                                         www.jeniuscaraalkitab.com  
 

 

Retelling Story   : 

Tunjuk setiap bintang pada gambarmu dan ceritakan kembali kalimat cerita berikut ini 
 

CERITAKAN KEMBALI 
o Tuhan Yesus adalah bintang Timur yang gilang gemilang 
o Tuhan Yesus adalah Terang Dunia 
o Tuhan Yesus ingin kita menjadi terang, dengan cara memuliakan nama Tuhan di dunia 

yang gelap ini 
o Caranya: ( tunjuk bintang satu per satu) ; jujur, suka memberi, ramah, berbuat baik, 

setia, bersukacita, dll ( sebut semua kesucian)  

 

Our Story    : 

Pertanyaan kepala:  
o Yesus disebut sebagai apa?  

Pertanyaan hati:  
o Bila kamu melakukan dosa, apakah pada saat itu hidupmu bisa menjadi terang dunia?  

Pertanyaan tangan:  
o Rencanakan besok hari 5 perbuatan suci yang akan kamu lakukan kepada orang-orang di 

sekitarmu, tulis dan bacakan.  
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Doa malam    : 

Tuhan, aku mau jadi anak yang serupa dengan-Mu , jadi terang bagi dunia yang gelap ini  
 

Kartu karakter 24    : 

 
 
 
 

 


