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MINGGU XXV 
 

EL SHADDAI 
 
Bacaan Alkitab    : 

Hari Bacaan Judul Materi 

Hari ke-

169 

Ayat teks, Kejadian 17:1, Kejadian 

17:1-27,  Kejadian 12-18, 21, Roma 

14:23, Yesaya 59 :1-2, Ibrani 11:11 

Allah yang Mahakuasa 

Hari ke-

170 

Kejadian 17:1, Kejadian 17:5, 

Kejadian 11:30, Kejadian 15:1-4, 

Roma 4:16, 24-25, Mazmur 51:14 

Abram menjadi Abraham 

Hari ke-

171 

Kejadian 17:1, Kejadian 17:15, 

Kejadian 18:12, Mazmur 51:14 

Sarai menjadi Sara 

Hari ke-

172 

Kejadian 17:1-27, Yosua 24:2-4, 14-

15, Ayub 14:15b, Matius 23:37, 

Lukas 22:15, Kejadian 12:1,4,7,8, 

Kejadian 16:3, 17:1, 13:4,14,18, 

15:1-21, Imamat 26:11-13, 

Keluaran 3:6, I Yohanes 5:20, Roma 

12:1, Yohanes 4:23-24, Yakobus 

2:26, Kolose 3:23 

Aku menjadi Allahmu , Allah keturunanmu 

Hari ke-

173 

Kejadian 17: 1-27 ayat teks pada 
ayat 17, Kejadian 15:1-28, 
Kejadian 18:11, Kejadian 21:1-7, 
Markus 9:23, II Korintus 5:7 

Bagi Allah Tidak Ada yang Mustahil 

Hari ke-

174 

Kejadian 17:1-27, ayat teks pada 

ayat 4, 9, Amsal 3:1-26, Kejadian 

9:11-17, II Korintus 9:6, Amsal 

11:24, II Petrus 3:9A 

Memegang janji Tuhan 

Hari ke-

175 

Kejadian 17:1, Kejadian 17:22-27, 

Kejadian 21:4, Amsal 21:2, Filipi 

2:8 

Taat kepada Tuhan 
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Ayat Emas Minggu Ini   : 
 
Kejadian 17:1 
 
Akulah Allah Yang Mahakuasa, hiduplah di hadapan-Ku dengan tidak bercela. 
 
Kejadian 17:1 
 
Ayat Emas Kreatif    :  
 
Setelah mengajak anak-anak memperkatakan ayat emas ini dengan gerakan berulang-ulang, 
kini ajak mereka bermain CELA/ jarak/ jeda. 
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Caranya, potonglah design ayat emas ini ke dalam beberapa potong puzzle dengan pola 
potongan sesuka anda ( upayakan jangan terlalu rumit dan terlalu banyak potongan, 
maksimal 4 keping saja, karena terkait pendeknya ayat yang akan kita pakai untuk game ini) 
, setelah itu, acak puzzle tersebut dan ulangi memperkatakan ayat emas tersebut sembari 
menyusun kembali puzzle tersebut, sampai tidak terdapat lagi CELA/ JEDA/ JARAK antara 
potongan yang satu dengan potongan yang lain, dengan cara upayakan saat ayat selesai 
diperkatakan, puzzle juga selesai tersusun. 
Untuk hasil maksimal, tempelkan dulu gambar secara utuh pada kertas tebal, baru di 
potong, ataupun dari awal print pada kertas tebal.  
 
Bisa dibuat lomba antar kelompok atau antar anak. Jelaskan kepada anak-anak kata 
BERCELA itu berasal dari kata CELA, yang juga berasal dari akar kata CELAH. 
Hidup bercela itu seperti itu, tidak sempurna, ada dosa, ada kelalaian, ada kesalahan, yang 
membuat hidup itu tidak sempurna/ tidak utuh/ tidak berkenan di hadapan Tuhan. 
Hidup tidak bercela itu artinya hidup tanpa celah/ hidup kudus di hadapan Tuhan, hidup 
utuh, sempurna, saleh, dengan bulat hati, sepenuhnya.  
 
Apakah memungkinkan kita hidup tidak bercela? Sangat mungkin, karena Tuhan yang 
perintahkan, pastinya Tuhan tidak mungkin memberikan perintah yang tidak mungkin kita 
lakukan. 
 
Ajak anak-anak membaca; Kuduslah kamu sebab Aku kudus ( I Petrus 1:16) 
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PERSIAPAN AYAH BUNDA/ GURU  MINGGU KE 25 

Ayat 

Emas 

Kreatif 

1 buah per 
anak 

Poster ayat Kejadian 
17:1 

Untuk hasil yang lebih bagus, 
print di kertas tebal, atau tempel 
di kertas tebal 

 1 buah gunting  

Hari ke-

169 

Masing-
masing anak 1 
buah 

Alkitab  

 1 buah per 
anak 

Peta hidup Abraham 

Contoh  buatan guru atau print 
dari materi  

 

 
1 buah per 
anak 

penggaris  

 
1 buah per 
anak 

Karet penghapus  

 1 set per anak 
Balloint Gell aneka 
warna 

Untuk hasil terbaik gunakan 
Ballpoint Gell, namun tidak 
harus, bisa diganti dengan jenis 
lain 

 
1 lembar per 
anak 

Kertas HVS Pholio  

 1 buah Kamera 
Abadikan kegiatan bersama anak 
anda 

Hari ke-

170 

Masing-
masing anak 1 
buah 

Alkitab   

 
Sejumlah yang 
diperlukan 

Dari alat-alat 
eksperiment sesuai 
eksperiment yang 
dipilih pada tayangan 

Tautan tayangan telah ada pada 
materi 

 1 buah Kamera 
Abadikan kegiatan bersama anak 
anda 

Hari ke-

171 

Masing-
masing anak 1 
buah 

Alkitab   

 Sejumlah yang 
diperlukan 

Dari alat-alat 
eksperiment sesuai 
eksperiment yang 
dipilih pada tayangan 

Tautan tayangan telah ada pada 
materi 

 1 buah Kamera 
Abadikan kegiatan bersama anak 
anda 
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Hari ke-

172 

Masing-
masing anak 1 
buah 

Alkitab   

 
1 paket per 
anak 

Peta Siap print 

 Aneka warna 
Stabillo/ pensil 
warna/ cryon 

 

 
1 buah per 
anak 

ballpoint  

 
1 lembar per 
anak 

HVS Pholio  

 1 BUAH Kamera 
Abadikan kegiatan bersama anak 
anda 

Hari ke-

173 

Masing-
masing anak 1 
buah 

Alkitab   

 1 box per anak 
Stabillo/ 
sepidol/pensil warna 

Dibutuhkan aneka warna 

 
1 lembar per 
anak 

Print lembar kerja 
lomba Mencocokkan 

 

 1 buah Kamera 
Abadikan kegiatan bersama anak 
anda 

Hari ke-

174 

Masing-
masing anak 1 
buah 

Alkitab   

 
1 lembar per 
anak 

Contoh surat 
perjanjian 

Telah tersedia di materi 

 
1 buah per 
anak 

ballpoint  

 
1 lembar per 
anak 

HVS Pholio  

 1 buah kamera 
Abadikan kegiatan bersama anak 
anda 

Hari ke-

175 

Masing-
masing anak 1 
buah 

Alkitab   

 secukupnya Tissue   

 1 buah Kamera 
Abadikan kegiatan bersama anak 
anda 
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HARI KE-169 

ALLAH YANG MAHA KUASA 

Metode Kreatif; Menggambar Peta Hidup Abraham Full Color 

Disarankan untuk usia 10 tahun ke atas 

 

Bacaan hari ini   : 

 

Ayat teks, Kejadian 17:1, Kejadian 17:1-27,  Kejadian 12-18, 21, Roma 14:23, Yesaya 59 :1-2, Ibrani 

11:11 

 

Tujuan     :  

 

Anak-anak mengenal pribadi Tuhan sebagai Allah yang Maha Kuasa dan bertekad untuk hidup tidak 

bercela di hadapan-Nya 

 

My Story    : 

Pernahkah kamu mengalami suatu pengalaman yang membuatmu berpikir “Hanya ayah/ 
bunda yang bisa melakukan ini. Aku tidak bisa.” 
 

Bridge to story   : 

Ayo kita saksikan Video kisah Abraham pada Video berikut ini:  
 
https://youtu.be/i7xnAtYw6vw 
 
Judul Video (010) Kisah Abram & Sara tertawa-Ishak lahir || Kristen 
 
Channel YouTube; Getsemani 
 

Bible Story/Narasi           : 

Disertai Menggambar Peta Hidup Abraham  Full Color  : 

 

Menggambar Peta  Hidup Abraham Full Color  : 

• Pada saat mengajak anak -anak memahami cerita Alkitab/ Bible Story, kita juga mengajak 
mereka untuk sekaligus membuat Peta Hidup Abraham dengan menggunakan sepidol/ 
ballpoint aneka warna 

• Guru membuat dulu sebagai contohnya, sebelum mengajak anak -anak membuatnya 

• Seperti pada bagan berikut ini; 
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Bible Story/Narasi : 

 

• Kejadian 12:1 Tuhan berfirman kepada Abram ( Kejadian 12:1) untuk memerintahkan Abram 
keluar dari negerinya, waktu itu umur Abram 75 tahun ( Kejadian 12:4) 

• Dalam kurun waktu lebih kurang 10 tahun ( dari Abram berumur 75-85, Kejadian 16:3) Kata 
berfirmanlah Tuhan kepada Abram ( atau kalimat semacam itu) , sebelumnya ( sebelum dari 
Kejadian 17:1)  muncul di  

o Kejadian 12:1.  
o Kejadian 12: 7 
o Kejadian 13: 14 
o Kejadian 15:1-21 

• Dalam kurun waktu lebih kurang 10 tahun ( dari Abram berumur 75-85) Catatan Abram 
memanggil nama Tuhan ataupun mendirikan mezbah bagi Tuhan, ataupun percaya kepada 
Tuhan, sebelumnya ( sebelum dari Kejadian 17:1)  muncul di  

o Kejadian 12:8 
o Kejadian 13:4 
o Kejadian 13: 18 
o Kejadian 15:6 

• Pada kejadian 15:1-28 diperkirakan Sarai sudah menopause/ sudah mati haid, alasannya 
adalah; di pasal-pasal sebelumnya kapanpun Tuhan menjanjikan keturunan pada Abram, 
Abram tidak pernah memberi sanggahan ( Kejadian 12:2-3, Kejadian 12:7, Kejadian 13: 14-
17) , hanya pada Kejadian pasal 15 inilah Abram memberikan sanggahan (Kejadian 15:2, 3, 
4) Oleh karena itulah diperkirakan Kejadian pasal 15 ini sama kondisi dengan pasal 16, di 
mana saat itu Sarai sudah dinyatakan TIDAK BERANAK, jadi pada kejadian 15 ini 
kemungkinan besar, terjadinya di tahun yang sama dengan kejadian 16, yaitu usia Abram 
telah mencapai 85 tahun dan Sarai 75 tahun- karena mereka telah 10 tahun tinggal di tanah 
Kanaan (Kejadian 16:3 = 75 +10 = 85) terbukti tahun depannya saat Ismail lahir, usia Abram 
dicatat dengan jelas 86 tahun ( Kejadian 16:16) 

• Dalam  kurun waktu 14 tahun ,  dari umur Abram 75 Kejadian 16:3 sampai usia Abram 86 
tahun) catatan-catatan seperti itu tidak dicatat lagi dalam Alkitab. 

• Ketika Abram berumur 85 tahun dan Sarai berumur 75 tahun ( Kejadian 16:3- telah 10 tahun 
tinggal di tanah Kanaan- bandingkan dengan Kejadian 12:4), Abram mendengarkan 
perkataan Sarai, isterinya, untuk menikahi Hagar, hambanya Sarai, dan lahirlah Ismail 
setahun kemudian, ketika umur Abram 86 tahun dan umur Sarai 76 tahun ( Kejadian 16:16) 

• Sejak Abram menikahi Hagar,  tidak ada lagi Alkitab mencatat, firman Tuhan kepada Abram, 
ataupun catatan Abram memanggil nama Tuhan/ mendirikan mezbah bagi Tuhan/ percaya 
pada Tuhan,  waktu terus berlalu selama 14 tahun. Di Kejadian 17:1, umur Abram waktu itu 
sudah 99 tahun, waktu itu umur Ismail sudah 13 tahun. 

• Barulah Alkitab mencatat kembali ketika Abram berumur 99 tahun, Tuhan berfirman lagi 
kepada Abram. Mari kita baca Kejadian 17:1 

• Lama sekali ya? Empat belas tahun lamanya tidak ada catatan Tuhan berfirman kepada 
Abram 

• Sepertinya dalam waktu 14 tahun itu kehidupan Abram jauh daripada Tuhan, tidak ada 
catatan dia mendirikan mezbah bagi Tuhan, memanggil nama Tuhan, dll. Tidak ada catatan 
bagaimana Tuhan berfirman kepadanya, dll. Sampai umur Ismail mencapai 13 tahun. 

• Apa yang pertama kali Tuhan katakan kepada Abram setelah 14 tahun lamanya itu? 

• “Akulah Allah Yang Mahakuasa, hiduplah di hadapan-Ku dengan tidak bercela.” 
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• Sebelumnya kan Tuhan sudah berjanji pada Abram bahwa keturunannya nanti akan banyak ( 
Kejadian 15:5) Pada saat itu Abram percaya pada Tuhan (Kejadian 15:6) tetapi kenapa 
kemudian Abram mendengarkan perkataan Sarai isterinya untuk menikahi Hagar? 

• Sampai akhirnya lahirlah Ismail dan waktu terus berlalu selama 14 tahun dan umur Ismail 
sudah 13 thun.  

• Itulah cela dalam hidup Abram. Dia hidup jauh dari Tuhan sepanjang 14 tahun. 

• Tuhan ingin menyatakan kuasa-Nya , ke-Maha Kuasa-an-Nya kepada Abram, tetapi Tuhan 
juga menegur Abram; Tuhan ingin Abram hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. 

• Cela Abram adalah; dia berubah, dari yang awalnya percaya pada janji Tuhan ( Kejadian 
15:6) menjadi tidak percaya pada janji Tuhan, lalu menyetujui usul isterinya untuk memiliki 
anak dengan cara lain/ dengan menikahi Hagar. Padahal Tuhan itu Mahakuasa. Dia adalah El 
Shaddai/ Allah Mahakuasa. 

• Abram pernah kehilangan iman percayanya kepada Tuhan. ( dalam kurun waktu Kejadian 
16:1-17:18) Namun Iman Abram kembali percaya pada Tuhan ( terbukti Abram menuruti 
perjanjian sunat, yang Allah perintahkan, dan terbukti di Kejadian 17:17 Abram tertawa di 
dalam hatinya, tetapi di Kejadian 18:1-15 ketika Tuhan mengulangi menjanjikan seorang 
anak laki-laki pada keluarganya, Abraham tidak tertawa lagi, walaupun kali ini Sarai yang 
tertawa, bandingkan dengan Ibrani 11:11-12, Kejadian 18:11, kapankah titik kepercayaan 
Abram kembali bangkit lagi? Pada saat dia mempercayai bahwa ia dan isterinya beroleh 
kekuatan untuk memperoleh anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia 
menganggap Dia yang memberikan janji itu setia, oleh karena itulah terkait dengan mati 
haid daripada Sara dituliskan di Kejadian 18:11, bukan dituliskan di Kejadian 15:1 atau di 
Kejadian 16:1, atau bahkan di Kejadian 11:30). Oleh karena Abram pernah kehilangan 
imannya  itulah Tuhan menekankan agar Abram hidup tidak bercela di hadapan Tuhan di 
Kejadian 17:1 

• Abram pernah kehilangan iman percayanya kepada Tuhan, lebih ditekankan lagi bilamana 
kita membaca Kejadian 17:17 Abraham tertawa di dalam hatinya, tambahan lagi Kejadian 
17:18 dari kalimat Abraham terlihat jelas hasil dari kekeringan rohaninya selama 14 tahun.  

• Roma 14:23 Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman, adalah dosa.  

• Dari sinilah kita dapat mengerti maksud daripada ayat Kejadian 17:1. 

• Seringkali hal itu juga terjadi dalam hidup kita.  

• Yesaya 59 :1 -2 Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, 
dan pendengaran-Nya tidak kurang tajam untuk mendengar; tetapi yang merupakan 
pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia 
menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. 

• Jadi seringkali mengapa kita merasakan doa kita tidak didengar oleh Tuhan? Mengapa kita 
sering merasakan Tuhan itu jauh? Mengapa kita sering merasa Tuhan itu diam dan tidak 
menolong? 

• Bukan karena Tuhan itu tidak mahakuasa !! Tangan-Nya kuat untuk menyelamatkan kita, 
Telinga-Nya tajam untuk mendengar doa kita, kehadiran-Nya tidak tersembunyikan dari 
hidup kita, tetapi ada sesuatu masalah di sini, yaitu CELA/ sebuah PEMISAH, yaitu kejahatan, 
dosa kitalah yang menjadi celah/ pemisah 

• Pada saat Abram kehilangan imannya kepada Tuhan, dan waktu terus berlalu selama 14 
tahun, Tuhanlah yang pada akhirnya menjumpai Abram lagi. Tuhan yang berinisiatif 
menjumpai Abram lagi, di Kejadian 17:1. Tuhan terus meneguhkan janji-Nya pada Abram 
yang sebenarnya sudah berkali-kali Tuhan firmankan sebelum Abram menikahi Hagar. Pada 
saat itu Abram sempat tertawa dalam hati ( Kejadian 17:17) 



                              Jenius Cara Alkitab : “Restore Our Family” 
__________________________________________________________________________  

13                                                                                                         www.jeniuscaraalkitab.com  
 

• Tuhan mengubah nama Abram menjadi Abraham dan nama Sarai menjadi Sara. Abram 
bertobat. Dia mentaati Tuhan dengan cara mentaati perjanjian sunat yang Tuhan 
perintahkan. Itu tandanya dia mau mempercayai janji Tuhan, mau bangkitkan lagi iman 
percayanya kepada Tuhan. 

• Lalu Tuhan juga mengutus malaikat-Nya untuk memberitahukan lagi/ meneguhkan lagi janji-
Nya kepada keluarganya ( Kejadian pasal 18) 

• Sehingga karena imannya telah bangkit lagi, maka Abraham tidak tertawa saat malaikat 
Tuhan datang dan memberitahukan lagi janji Tuhan kepada keluarganya. Kejadian 18:10-14. 
Justru Sara yang tertawa.  

• Kesimpulannya hari ini adalah: Tuhan itu Mahakuasa di dalam segala Keperkasaan-Nya. Dia 
sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dan mustahil bagi manusia, yaitu perkara-
perkara yang ajaib. Namun jangan lupakan bahwa Tuhan memerintahkan kita untuk hidup 
tidak bercela/ untuk hidup kudus di hadapan-Nya. Dosa menjadi cela/ penghalang/ pemisah 
antara Tuhan dengan kita. Tuhan ingin kita hidup kudus.  
 

Retelling Story   : 

 
CERITAKAN KEMBALI 

( Ceritakan lagi peta hidup Abraham, yang telah kamu buat dengan menjelaskannya menggunakan 
kata-katamu sendiri,  kepada yang lain, dari peta itu)  
 

Our Story    : 

 

• Pertanyaan kepala:  
o Dalam kurun waktu berapa lamakah Abram tidak memiliki catatan dalam Alkitab 

bagaimana Tuhan berfirman kepadanya atau dia menyerukan nama Tuhan ataupun 
dia mendirikan mezbah bagi Tuhan?  

• Pertanyaan hati:  
o Apakah yang menyebabkan kita sering merasakan bahwa Tuhan itu begitu jauh? 

• Pertanyaan tangan:  
o Daftar dosa apa yang masih kamu pertahankan hingga sekarang, padahal itu tidak 

menyukakan hati Tuhan?  Akui di hadapan Tuhan, meminta ampunlah kepada 
Tuhan.  
 

 

Doa malam    : 

Tuhan Yesus, kini aku tahu bahwa dosa menjadi celah/ menjadi pemisah, yang 
menyebabkan hidupku jauh dari Tuhan, ampuni aku Tuhan bila ada dosa-dosa yang aku 
simpan dan terus aku lakukan, di dalam nama Yesus aku mau bertobat dan tidak 
mengulanginya lagi, dalam nama Yesus, amin.  
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Kartu Karakter 18   : 
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HARI KE-170 

ABRAM MENJADI ABRAHAM 

Metode Kreatif : Eksperiment Sederhana 

Disarankan untuk anak 7 tahun ke atas 

 

Bacaan hari ini   : 

 

Kejadian 17:1, Kejadian 17:5, Kejadian 11:30, Kejadian 15:1-4, Roma 4:16, 24-25 

 

Tujuan     :  

 

Anak-anak menyadari bahwa Tuhan senang bila hidup kita mengalami perubahan ke arah yang lebih 

baik. Anak-anak senang dan bersifat kooperatif dengan Tuhan untuk mengalami pendidikan Tuhan 

agar hidup kita mengalami  perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk itu anak-anak membutuhkan 

hati yang rela untuk dibentuk/ diubah.  

 

My Story    : 

Hal-hal apa yang menunjukkan bahwa kamu bukan anak kecil lagi seperti dulu !! 
 

Bridge to story   : 

Ada banyak sekali tokoh Alkitab yang mengalami perubahan nama, siapa saja mereka itu? 

Abram menjadi Abraham 
Sarai menjadi Sara 
Yakub menjadi Israel 
Simon menjadi Petrus 
 
Nah hari ini kita akan membahas salah satunya bagaimana Tuhan mengubah nama Abram 
menjadi Abraham 
 
 
 

Bible Story/Narasi    : 

Disertai Eksperiment Sederhana : 
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Bible Story/Narasi  :  

• Tuhan mengubah nama Abram menjadi Abraham 

• Apakah sebenarnya arti nama Abram? 

• Abram artinya; exalted father/ Ayah yang mulia 

• Apakah sebenarnyaa arti nama baru Abraham yang diberikan Tuhan kepadanya? 

• Abraham = father of a multitude or Chief of Multitude/ Ayah/Kepala dari banyak orang 

• Apa alasannya Tuhan mengubah namanya dari Abram menjadi Abraham? Karena Tuhan 
telah menetapkan hidup Abraham menjadi bapa sejumlah besar bangsa. ( Kejadian 17:5) 

• Abram yang isterinya mandul ( Kejadian 11:30) berharap punya 1 anak saja sudah rasanya 
pengharapannya enol ( Kejadian 15:1-4) , pada akhirnya di usianya yang ke 100 bisa 
memperanakkan Isak.  

• Tuhan tidak ingin Abram hanya menjadi seorang ayah yang mulia saja, untuk keluarga 
kecilnya saja, tetapi Tuhan ingin Abraham menjadi ayah bagi banyak orang. 

• Roma 4:16 menunjukkan pada kita, bahwa Abraham menjadi bapa juga bagi kita, ketika kita 
juga punya iman kepada kebangkitan Tuhan Yesus ( Roma 4:23-25).  

• Tuhan ingin memperluas hidup Abraham, dari hanya menjadi seorang ayah yang mulia buat 
keluarga mungilnya, terus bisa menjadi seorang ayah bagi banyak bangsa. 

• Abraham diubah Tuhan menjadi Bapa Orang Beriman. 

• Tuhan ingin juga memperluas area hidup kita/ Tuhan ingin menambahkan kapasitas kita, 
Tuhan ingin hidup kita diperluas. 

• Contohnya: Anak yang punya bekal 5 roti dan 2 ikan itu, bekalnya bukan untuk dirinya 
sendiri saja, tetapi Tuhan bisa pakai untuk memberi makan ribuan orang. 

• Contoh lain; kamu pandai matematika, sedangkan teman-temanmu banyak yang kesulitan 
matematika saat mempelajarinya. Tuhan bisa menambahkanmu hikmat sehingga kamu tidak 
saja pandai untuk dipakai sendiri, tetapi juga cakap untuk mengajarkannya kepada teman-
temanmu. Tidak semua orang yang pandai juga cakap mengajar. Karena mengajar adalah 
sebuah karunia tersendiri. 

• Untuk itu Tuhan akan mengubahmu dari “Abram” menjadi “Abraham”, Tuhan mungkin akan 
mengubahmu dari anak pelit menjadi anak yang bermurah hati, dari anak yang sombong 
menjadi anak yang rendah hati, dst. 

 
Eksperiment Sederhana   : 
 
https://youtu.be/rEWKhBVKWKA 
 
Judul Video YouTube : 5 EKSPERIMEN SEDERHANA YANG BISA DILAKUKAN DI RUMAH 

Nama Channel YouTube; Daftar Top 
 
Ada 5 macam eskperiment sederhana pada Video tersebut. Pilih salah satunya saja. Sesuaikan 
dengan alat-alat dan bahan yang ada di rumah anda.  
 
Kesimpulan eksperiment: benda-benda ini mengalami perubahan dari yang tadinya biasa, menjadi 
unik/ luar biasa. Mengapa bisa begitu? Karena benda-benda ini mendapatkan sebuah perlakukan/ 
tindakan sehingga dia mengalami perubahan.  
Kesimpulannya; jika kita mau hidup kita diubah oleh Tuhan menjadi lebih baik lagi , maka kita harus 
relakan diri dan relakan hati untuk mau diubah oleh Tuhan, mungkin lewat peristiwa, lewat nasihat 

https://youtu.be/rEWKhBVKWKA
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orang tua, lewat bagaimana Tuhan menguji hidup kita, dll. Inilah yang diminta oleh Daud kepada 
Tuhan, dia meminta Tuhan memberikan kepadanya hati yang rela Mazmur 51; 14.  
 

Retelling Story   : 

 
CERITAKAN KEMBALI 

Dengan mengajak anak-anak bereksperiment kembali, ajaklah mereka untuk menceritakan intisari 
pelajaran hari ini dengan kalimat cerita sebagai berikut 
 

• Tuhan mengubah nama Abram dari Abram menjadi Abraham 

• Tuhan ingin Abram yang artinya ayah yang mulia 

• Dipakai Tuhan menjadi Abraham yang artinya ayah bagi banyak orang 

• Mengapa begitu? Karena Tuhan ingin memakai hidup Abraham menjadi Bapa Orang 

Beriman bagi banyak orang, termasuk di antaranya kita. 

• Tuhan adalah Tuhan atas perubahan. 

• Tuhan ingin mengubah hidup kita menjadi lebih baik 

• Oleh karena itu kita harus punya hati yang rela untuk diubah oleh Tuhan menjadi lebih baik 

lagi. 

 

Our Story    : 

 

• Pertanyaan kepala:  
o Tuhan mengubah nama Abram menjadi siapa? 

• Pertanyaan hati:  
o Manakah yang lebih penting nama yang bagus atau kehidupan yang menyenangkan 

hati Tuhan, ataukah ke dua-duanya? 

• Pertanyaan tangan:  
o Jika Tuhan ingin mengubah hidupmu menjadi lebih baik lagi, kira -kira di bagian 

mana ya?  
 

 

Doa malam    : 

Tuhan Yesus, berikan aku hati yang rela untuk dibentuk, supaya hidupku berubah ke arah 
yang lebih baik lagi, sesuai kehendak-Mu di dalam nama Yesus, Amin.  
 
 
 
 
 
 
 
 



                              Jenius Cara Alkitab : “Restore Our Family” 
__________________________________________________________________________  

18                                                                                                         www.jeniuscaraalkitab.com  
 

Kartu Karakter 83  : 
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HARI KE-171 

SARAI MENJADI SARA 

Metode Kreatif;  Eksperiment sederhana 

Disarankan untuk anak 7 tahun ke atas. 

 

Bacaan hari ini   : 

 

Kejadian 17:1, Kejadian 17:15, Kejadian 18:12, Mazmur 51:14 

 

Tujuan     :  

 

Anak-anak menyadari bahwa Tuhan senang bila hidup kita mengalami perubahan ke arah yang lebih 

baik. Anak-anak senang dan bersifat kooperatif dengan Tuhan untuk mengalami pendidikan Tuhan 

agar hidup kita mengalami  perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk itu anak-anak membutuhkan 

hati yang rela untuk dibentuk/ diubah.  

 

My Story    : 

Hal-hal apa yang menunjukkan bahwa kotamu telah berubah !! 
 

Bridge to story   : 

Ada banyak sekali tokoh Alkitab yang mengalami perubahan nama, siapa saja mereka itu? 

Abram menjadi Abraham 
Sarai menjadi Sara 
Yakub menjadi Israel 
Simon menjadi Petrus 
 
Nah hari ini kita akan membahas salah satunya bagaimana Tuhan mengubah nama Sarai 
menjadi Sara 
 
 
 

Bible Story/Narasi    : 

Disertai Eksperiment Sederhana : 

 

 

Bible Story/Narasi  :  

• Tuhan mengubah nama Sarai  menjadi Sara 

• Apakah sebenarnya arti nama Sarai itu?  
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• Sarai  artinya; princess = putri 

• Apakah sebenarnyaa arti nama baru Sarai yang diberikan Tuhan kepadanya? 

• Sara = noble woman / perempuan bangsawan 

• Apa alasannya Tuhan mengubah namanya dari Sarai menjadi Sara ? Karena Tuhan telah 
menetapkan hidup Sara menjadi ibu bangsa-bangsa; raja-raja bangsa-bangsa akan lahir 
daripadanya. ( Kejadian 17:5) 

• Sarai yang tertawa di dalam hatinya saat malaikat Tuhan mengunjungi rumahnya dan 
meneguhkan lagi perjanjian Tuhan kepada keluarganya, ( Kejadian 18:12),  pada akhirnya di 
usianya yang ke 90 bisa melahirkan Isak.  

• Tuhan tidak ingin Sarai menjadi seorang putri saja, tetapi menjadi perempuan bangsawan , 
menjadi ibu bangsa-bangsa, melalui mujizat Tuhan melakukan hal-hal yang mustahil bagi 
manusia.  

• Tuhan ingin juga memperluas area hidup kita/ Tuhan ingin menambahkan kapasitas kita, 
Tuhan ingin hidup kita diperluas. 

• Contohnya: Anak yang menjadi budak di rumah Nyonya Naaman itu, melalui kesaksiannya, 
membuat tuannya Naaman sembuh dan mengakui imannya kepada Tuhan Israel yang hidup.  

• Contoh lain; kamu bisa memberi nasihat kepada temanmu yang sedang sedih/ sedang ada 
masalah. Kamu bisa memberi kata-kata kekuatan kepadanya.  

• Untuk itu Tuhan akan mengubahmu dari “Sarai ” menjadi “Sara”, Tuhan mungkin akan 
mengubahmu dari anak yang tidak perduli menjadi anak yang lebih perhatian,  dari anak 
yang galak menjadi anak yang lemah lembut, dst 

 
Eksperiment Sederhana   : 
 
https://youtu.be/rEWKhBVKWKA 
 
Judul Video YouTube : 5 EKSPERIMEN SEDERHANA YANG BISA DILAKUKAN DI RUMAH 

Nama Channel YouTube; Daftar Top 
 
Ada 5 macam eskperiment sederhana pada Video tersebut. Pilih salah satunya saja. Sesuaikan 
dengan alat-alat dan bahan yang ada di rumah anda.  
 
Kesimpulan eksperiment: benda-benda ini mengalami perubahan dari yang tadinya biasa, menjadi 
unik/ luar biasa. Mengapa bisa begitu? Karena benda-benda ini mendapatkan sebuah perlakukan/ 
tindakan sehingga dia mengalami perubahan.  
Kesimpulannya; jika kita mau hidup kita diubah oleh Tuhan menjadi lebih baik lagi , maka kita harus 
relakan diri dan relakan hati untuk mau diubah oleh Tuhan, mungkin lewat peristiwa, lewat nasihat 
orang tua, lewat bagaimana Tuhan menguji hidup kita, dll. Inilah yang diminta oleh Daud kepada 
Tuhan, dia meminta Tuhan memberikan kepadanya hati yang rela Mazmur 51; 14.  
 

 

 

 

 

 

 

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

 
CERITAKAN KEMBALI 

Dengan mengajak anak-anak bereksperiment kembali, ajaklah mereka untuk menceritakan intisari 
pelajaran hari ini dengan kalimat cerita sebagai berikut 
 

• Tuhan mengubah nama Sarai  dari Sarai  menjadi Sara 

• Tuhan ingin Sarai yang artinya putri 

• Dipakai Tuhan menjadi Sara  yang artinya perempuan bangsawan 

• Mengapa begitu? Karena Tuhan ingin memakai hidup Sara menjadi ibu bangsa-bangsa 

• Tuhan adalah Tuhan atas perubahan. 

• Tuhan ingin mengubah hidup kita menjadi lebih baik 

• Oleh karena itu kita harus punya hati yang rela untuk diubah oleh Tuhan menjadi lebih baik 

lagi. 

 

Our Story    : 

 

• Pertanyaan kepala:  
o Tuhan mengubah nama Sarai menjadi siapa? 

• Pertanyaan hati:  
o Bila kamu mendapat kesempatan untuk menerima nama baru saat dibabtis, maukah 

kamu berdoa kepada Tuhan untuk meminta nama yang paling pas buatmu ?  

• Pertanyaan tangan:  
o Jika Tuhan ingin mengubah hidupmu menjadi lebih baik lagi, kira -kira di bagian 

mana ya?  
 

 

Doa malam    : 

Tuhan Yesus, berikan aku hati yang rela untuk dibentuk, supaya hidupku berubah ke arah 
yang lebih baik lagi, sesuai kehendak-Mu di dalam nama Yesus, Amin.  
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Kartu Karakter 83  : 
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HARI KE-172 

AKU MENJADI ALLAHMU 
ALLAH KETURUNANMU 

Metode Kreatif; Menandai Peta 

Disarankan untuk anak 9 tahun ke atas. 

 

Bacaan hari ini   :  

 

Kejadian 17:1-27, Yosua 24:2-4, 14-15, Ayub 14:15b, Matius 23:37, Lukas 22:15, Kejadian 12:1,4,7,8, 

Kejadian 16:3, 17:1, 13:4,14,18, 15:1-21, Imamat 26:11-13, Keluaran 3:6, I Yohanes 5:20, Roma 12:1, 

Yohanes 4:23-24, Yakobus 2:26, Kolose 3:23 

 
Tujuan     : 

 

Anak-anak menyadari bahwa Tuhan sangat merindukan untuk Dia boleh menjadi Allah kita dan kita 

boleh menjadi umat-Nya. Anak-anak boleh meresponi kerinduan Tuhan itu dengan menjadi 

penyembah Allah, yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran.   

 

My Story    : 

 

Apakah kamu pernah merindukan seseorang atau sesuatu? Ceritakan ! 

Bridge  to Story   : 

 

Hari ini kita menemukan adanya hukum The law of the first mention 
 
Apa yang dimaksud dengan the law of the first mention itu?  
 Itu adalah hukum atau prinsip atau aturan yang sering dipakai oleh orang-orang yang meneliti 
Alkitab untuk menemukan kapankah pertama kali sebuah kata atau kalimat itu dimuat di dalam 
Alkitab.  
 
Tujuannya adalah untuk memahami arti kata itu dengan lebih sederhana dan lebih jelas. Oleh karena 
itu pelajar Alkitab disarankan untuk melihat first mention/ atau kapankah pertama kali kata atau 
kalimat itu muncul di dalam Alkitab, sehingga ketika menghadapi hal yang lebih rumit, akan 
mendapat cara yang lebih sederhana dan lebih jelas ketika menemukannya dalam penyebutan 
pertama. 
 
 

( diintisarikan dari : https://www.gotquestions.org/law-of-first-mention.html)  
 

https://www.gotquestions.org/law-of-first-mention.html
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The First Mention yang kita temukan dalam materi hari ini Kejadian 17: 1-27 ada banyak, 
diantaranya yang akan kita bahas ada di  

• ayat 3; kata sujud, kata sujud di seluruh Alkitab pertama kali muncul di ayat ini 

• dan di ayat 7; frase “....supaya Aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu....”, frase 
semacam ini juga pertama kali muncul di seluruh Alkitab juga adalah di ayat ini 

 
Juga kita belajar fakta sejarah; Dari manakah nenek moyang Abraham berasal? ( Yosua 24:2-4, 14-
15) 
 
https://www.sarapanpagi.org/abraham-sahabat-allah-vt9940.html 

 
Sungai Efrat bersama dengan sungai Tigris itulah yang membentuk wilayah yang disebut 
Mesopotamia ( Yunani “mesos” = tengah, “potamos” = sungai, wilayah di pertengahan dua sungai) , 
yang sampai sekarang masih ada di negara Irak. Dan dari sanalah nenek moyang Abraham berasal.  
 

 
Sumber Gambar : https://www.lds.org/bc/content/shared/content/images/gospel-library/magazine/ensignlp.nfo:o:2516.jpg 

Keterangan gambar: Sungai Efrat = Euphrates River 

 

 

Bible Story      
Disertai  Menandai Peta   : 
 

• Pernahkah kalian merindukan seseorang atau sesuatu? 

• Apakah Tuhan itu pernah rindu? 
➢ Ayub 14: 15b, Tuhan bisa rindu pada kita ciptaan-Nya 

https://www.sarapanpagi.org/abraham-sahabat-allah-vt9940.html
https://www.lds.org/bc/content/shared/content/images/gospel-library/magazine/ensignlp.nfo:o:2516.jpg
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➢ Matius 23:37 Yesus sangat merindukan mengumpulkan umat-Nya, sama seperti induk 
ayam yang mengumpulkan anak-anaknya di bawah kepak sayapnya. 

➢ Lukas 22:15 Yesus juga merindukan makan paskah bersama-sama dengan rasul-rasul-
Nya. 

• Wau ternyata, Tuhan juga punya rasa rindu 

• Apa saja yang Tuhan rindukan? 

• Salah satu kerinduan Tuhan adalah; kita sebagai umat-Nya. 

• Kita....?? Ya ! Kita ! 

• Dicatat berkali-kali di dalam Alkitab bagaimana Tuhan berfirman pada Abram, lalu Abram 
mendirikan mezbah, juga Abram memanggil nama Tuhan, Abram percaya pada Tuhan... 

• Kejadian 12:1 Tuhan berfirman kepada Abram ( Kejadian 12:1) untuk memerintahkan Abram 
keluar dari negerinya, waktu itu umur Abram 75 tahun ( Kejadian 12:4) 

• Dalam kurun waktu lebih kurang 10 tahun ( dari Abram berumur 75-85, Kejadian 16:3) Kata 
berfirmanlah Tuhan kepada Abram ( atau kalimat semacam itu) , sebelumnya ( sebelum dari 
Kejadian 17:1)  muncul di  

o Kejadian 12:1.  
o Kejadian 12: 7 
o Kejadian 13: 14 
o Kejadian 15:1-21 

• Dalam kurun waktu lebih kurang 10 tahun ( dari Abram berumur 75-85) Catatan Abram 
memanggil nama Tuhan ataupun mendirikan mezbah bagi Tuhan, ataupun percaya kepada 
Tuhan, sebelumnya ( sebelum dari Kejadian 17:1)  muncul di  

o Kejadian 12:8 
o Kejadian 13:4 
o Kejadian 13: 18 
o Kejadian 15:6 

• Sejak Abram menikahi Hagar ( Kejadian 16),  tidak ada lagi Alkitab mencatat, firman Tuhan 
kepada Abram, ataupun catatan Abram memanggil nama Tuhan/ mendirikan mezbah bagi 
Tuhan/ percaya pada Tuhan,  waktu terus berlalu selama 14 tahun ( dari umur Abram 85 
tahun = 75+10 Kejadian 12:4, Kejadian 16:3,  sampai umur Abram 99 tahun; Kejadian 17:1, 
99-85 = 14 tahun) .  

• Barulah Alkitab mencatat kembali ketika Abram berumur 99 tahun, Tuhan berfirman lagi 
kepada Abram. Mari kita baca Kejadian 17:1-2 

• Lama sekali ya? Empat belas tahun lamanya tidak ada catatan Tuhan berfirman kepada 
Abram 

• Sepertinya dalam waktu 14 tahun itu kehidupan Abram jauh daripada Tuhan, tidak ada 
catatan dia mendirikan mezbah bagi Tuhan, memanggil nama Tuhan, dll. Tidak ada catatan 
bagaimana Tuhan berfirman kepadanya, dll.  

• Apa yang pertama kali Tuhan katakan kepada Abram setelah 14 tahun lamanya itu? 

• “Akulah Allah Yang Mahakuasa, hiduplah di hadapan-Ku dengan tidak bercela. Aku akan 
mengadakan perjanjian antara Aku dan engkau, dan Aku akan membuat engkau sangat 
banyak.” 

• Pada saat Tuhan berfirman lagi kepada Abram setelah berlalu 14 tahun lamanya, apa yang 
terjadi pada Abram? 

• Ketika Tuhan menyebutkan diri-Nya sebagai Allah Yang Mahakuasa / El Shaddai, dikatakan di 
ayat 3 Lalu sujudlah Abram, ... 

• Kata sujud pertama kali ditulis di dalam Alkitab adalah pada ayat ini, Kejadian 17:3. 
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• Digunakan kata naphal untuk kata sujud, yang artinya  ; Abram membungkuk dengan 
wajahnya menyentuh tanah/ tersungkur di hadapan Tuhan. 

• Sementara Abram tersungkur di hadapan Tuhan, Tuhan terus berfirman kepada Abram, dan 
mengubah namanya dari Abram menjadi Abraham.  

• Setelah Tuhan titik dengan firman-Nya kepada Abram, langsung di ayat 9, penulis Alkitab 
kitab Kejadian ini ( yaitu Musa), langsung menuliskan namanya menjadi Abraham. Lalu di 
kalimat berikutnya Tuhan berfirman lagi, sudah berfirmannya kepada Abraham, bukan 
kepada Abram lagi. Namanya sudah berganti.  

• Setelah Tuhan mengubah namanya, Tuhan menyatakan isi hati-Nya, kerinduan-Nya 

• Apa kerinduan Tuhan ? 

• Tuhan ingin supaya Dia menjadi Allah bagi Abraham dan menjadi Allah bagi keturunan 
Abraham/ alias bangsa Israel. ( Kejadian 17: 7 -8, diulang 2 kali)  

• Kalimat seperti itu baru pertama kalinya dicatat di dalam Alkitab. 

• Waauuuuuu sebuah kerinduan Tuhan untuk kita boleh menjadikan Dia sebagai Allah di 
dalam hidup kita. 

•  Tuhan sangat rindu untuk hadir di dalam hidup kita, dan Dia menjadi Allah kita dan kita 
menjadi umat-Nya, bisa kita baca di Imamat 26: 11-13.  

• Memangnya siapa yang dulu disembah Abram sebagai Allah? 

• Yaitu berhala-berhala yang disembah nenek moyang Abram di sebrang sungai Efrat. ( Yosua 
24:2-4, 14-15) 

• Oleh karena itulah, karena nenek moyang Abram menyembah berhala-berhala di Ur-Kasdim 
Tuhan memerintahkan Abram untuk meninggalkan daerahnya, meninggalkan sanak 
saudaranya di Haran.  

• Lalu ketika Abram sujud menyembah Tuhan sampai mukanya menyentuh tanah, sujud 
menyembah kepada El Shaddai/ Allah Yang Mahakuasa, di situlah Tuhan menyatakan 
kerinduannya kepada Abraham dan kepada keturunannya, yaitu yang kelak menjadi bangsa 
Israel, supaya mereka menjadikan Tuhan sebagai Allah dalam hidup mereka, supaya mereka 
jangan menyembah lagi berhala-berhala yang disembah oleh nenek moyang Abram di 
sebrang sungai Efrat itu.  

• Di Zaman Yosua, Yosua menantang bangsa Israel; karena ada beberapa allah di sejarah 
bangsa Israel ataupun sejarah nenek moyang mereka 

o Nenek moyang Abraham, di sebrang sungai Efrat,  menyembah allah lain ( Yosua 
24:2) 

o Berhala-berhala Mesir yang disembah oleh orang Mesir dan oleh nenek moyang 
bangsa Israel ( Yosua 24:14) 

o Berhala-berhala orang Amori yang berdiam di Kanaan ( Yosua 24:15) 
o Atau TUHAN yang benar, yaitu Yehovah, Allah Abraham, Isak dan Yakub ( demikian 

cara Tuhan memperkenalkan diri-Nya kepada Musa- Keluaran 3:6) , yaitu Allah 
Israel, yang kita kenal melalui pribadi Yesus Kristus, Allah yang benar dan kekal ( I 
Yohanes 5:20) 

• Kalau Yosua mengumumkan kepada bangsa Israel bahwa dia dan seisi rumahnya, 
memutuskan untuk memilih beribadah kepada TUHAN, Yehovah, Allah Abraham, Isak dan 
Yakub, yang saat ini kita kenal melalui pribadi Yesus Kristus, Allah yang benar dan kekal. 
Yosua menolak untuk menyembah berhala-berhala, dia mau menyembah Allah yang benar 
dan yang kekal, El Shaddai, Allah yang Mahakuasa. 
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• Itulah yang menjadi kerinduan hati Tuhan kepada kita, untuk supaya kita beribadah kepada 
Tuhan, menyembah Dia karena Dia adalah Allah yang benar dan kekal, dan Tuhan ingin kita 
menyingkirkan berhala-berhala dari hidup kita. Karena berhala itu bukan allah yang benar. 

• Bagaimana cara menyembah Tuhan itu, apakah hanya dengan cara berdoa, memuji Tuhan, 
pergi ke gereja, membaca Alkitab, dll? 

• Menyembah Tuhan adalah dengan cara mempersembahkan tubuh kita sebagai 
persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, karena itulah yang 
disebutkan sebagai ibadah yang sejati, yaitu menyembah Allah tidak hanya dalam roh saja, 
tetapi juga dalam kebenaran/ hidup benar. Roma 12:1, Yohanes 4: 23-24. 

• Jadi bukan hanya berdoa, membaca Alkitab dan memuji Tuhan saja yang dinamakan 
beribadah kepada Allah itu, tetapi seluruh hidup kita adalah ibadah kepada Tuhan. Karena 
iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2:26. 

• Apa pun yang kita lakukan, Tuhan ingin itu menjadi sebuah persembahan kita kepada Tuhan 
, kita tujukan atau dedikasikan kepada Tuhan, Kolose 3:23 
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Menandai Peta   : 
Tandai pada peta, pada peta pertama ini saja, boleh menggunakan pensil warna dengan 4 warna berbeda : Ur Kasdim, Mesopotamia, Kanaan, Mesir, 
dengan panduan batas wilayahnya dengan melihat pada peta-peta lainnya. 

Sumber Gambar : https://www.lds.org/bc/content/shared/content/images/gospel-library/magazine/ensignlp.nfo:o:2516.jpg 

Keterangan gambar: Sungai Efrat = Euphrates River 

 
PETA 1 

 

 

https://www.lds.org/bc/content/shared/content/images/gospel-library/magazine/ensignlp.nfo:o:2516.jpg
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PETA 2 

 
Sumber gambar : https://www.google.com 

 

https://www.google.com/
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PETA 3 
 

 
Sumber gambar: https://www.google.com 
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PETA 4 

 

 
Sumber gambar ; https://www.bible.ca/maps/maps-master-archeological-bible-study-borders-twelve-12-tribes-israel-

promised-division-divided-land-joshua13-22-conquest-1400BC.jpg 
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Retelling Story   : 

Ajak anak-anak menceritakan kembali dengan menyanyikan lagu ini 
 
KAU TUHAN YANG BENAR 
https://youtu.be/bbf41KD25xc 

 

Judul Video ; Tuhan Yang Benar (Video Lirik) - Lagu Rohani Terpopuler 
Channel YouTube ; Video Lirik Lagu Rohani 
 

 
TUHAN YANG BENAR 

UX band 
 

Verse 1 
Kau gunung batuku 
Dan Kau kota bentengku 
Tak akan kuragu 
Kau menjamin hidupku 
 

Verse 2 
Kau keselamatanku 
Dan Kau yang membelaku 
Tak akan ku takut 
Kuasa-Mu di dalamku 

 
Pre Chorus 

Walau badai menerpa 
Di dalam hidupku ini 
Namun tangan-Mu Tuhan 
Mengangkatku tinggi 

 
Chorus 1 

Kau Tuhan yang benar 
Tak pernah tinggalkan 
Dahulu sekarang dan selamanya 
Janji-Mu tak berubah 

 
Chorus 2 

Kau Alfa dan Omega 
Awal dan akhir 
Semesta alam memuja 
Engkau Tuhan yang benar 

 

 
Bridge 

S’karang dan s’lamanya tak kan berubah 
Alfa dan Omega Kau Tuhan yang benar 
Ohw ohw ohw... 

 
 

https://youtu.be/bbf41KD25xc
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Our Story    : 

• Pertanyaan kepala:  

o Yosua mengajak bangsa Israel memilih Allah yang benar di antara 4 pilihan , allah/ 
Allah-nya siapa saja itu?  

 

• Pertanyaan hati :  

o Menyembah Tuhan yang benar itu caranya bagaimana?  
 

• Pertanyaan tangan :  

o Berikan tanda centang pada bagian hidupmu yang sudah kamu serahkan/ tujukan/ 
persembahkan kepada Tuhan. Dan bila ada yang belum dicentang doakan kepada 
Tuhan agar pada bagian itu kamu dapat menyerahkannya/ menujukannya/ 
mempersembahkannya kepada Tuhan.  

Study/ sekolahmu/pelajaranmu 

waktumu 

keluargamu 
 

cita-citamu/impianmu 
 

talentamu 
 

kegiatanmu 
 

 
Doa Malam    :  
 
Tuhan, terima kasih karena telah merindukan aku menjadi umat-Mu, ajari aku mempersembahkan 

tubuhku, hidupku sebagai penyembahan kepada-Mu, aku ingin menyembah-Mu di dalam roh dan 

kebenaran, di dalam nama Yesus, amin. 
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Kartu Karakter 18  : 
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HARI KE-173 

BAGI ALLAH TIDAK ADA YANG MUSTAHIL 

Metode Kreatif : Lomba Mencocokkan 
Disarankan untuk  anak 10 tahun ke atas 

 

Bacaan hari ini   :  

Kejadian 17: 1-27 ayat teks pada ayat 17, Kejadian 15:1-28, Kejadian 18:11, Kejadian 21:1-7, 
Markus 9:23, II Korintus 5:7 
 
 
Tujuan     : 

Anak-anak mengenal Pribadi Allah sebagai Sang Pembuat Mujizat, bahwa tidak ada yang mustahil 

bagi Dia, dan juga tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada-Nya.    

 
My Story    : 

Menurut kamu, apa yang dimaksud dengan mujizat itu? Mujizat adalah......  
 

Bridge to Story   : 

 

Tahukah kamu bahwa perempuan yang sudah akil balik akan mengalami menstruasi/ datang 

bulan. Dan bila sudah tiba waktunya pada pada umur tertentu seorang perempuan akan 

mengalami menopause. 

Apa itu menopause? Apakah orang yang sudah menopause bisa hamil? 

https://youtu.be/BfgguUUrBB4 
 
Judul Video YouTube : WANITA MENOPAUSE BISAKAH HAMIL??? INI PENJELASANNYA!!! 
Channel YouTube : Tips Sehat 
 

 
 

Bible Story/ Narasi     

Disertai Lomba Mencocokkan  : 

• Pada kejadian 15:1-28 diperkirakan Sarai sudah menopause/ sudah mati haid, alasannya 
adalah; di pasal-pasal sebelumnya kapanpun Tuhan menjanjikan keturunan pada Abram, 
Abram tidak pernah memberi sanggahan ( Kejadian 12:2-3, Kejadian 12:7, Kejadian 13: 14-
17) , hanya pada Kejadian pasal 15 inilah Abram memberikan sanggahan (Kejadian 15:2, 3, 
4) Oleh karena itulah diperkirakan Kejadian pasal 15 ini sama kondisi dengan pasal 16, di 
mana saat itu Sarai sudah dinyatakan TIDAK BERANAK, jadi pada kejadian 15 ini 

https://youtu.be/BfgguUUrBB4
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kemungkinan besar, terjadinya di tahun yang sama dengan kejadian 16, yaitu usia Abram 
telah mencapai 85 tahun dan Sarai 75 tahun- karena mereka telah 10 tahun tinggal di tanah 
Kanaan (Kejadian 16:3 = 75 +10 = 85) terbukti tahun depannya saat Ismail lahir, usia Abram 
dicatat dengan jelas 86 tahun ( Kejadian 16:16) 

• Kejadian pasal 18:11 jelas-jelas Alkitab mencatat bahwa Sara telah mati haid/ telah 

menopause 

• Jadi secara ilmu kedokteran/ ilmu medis; apakah orang yang sudah menopause bisa 

hamil? Tidak bisa, oleh karena itulah Abraham tertawa di dalam hatinya (Kejadian 

17:17) saat Tuhan menyatakan bahwa Sara akan melahirkan seorang anak, padahal 

saat itu pun isterinya sudah berumur 89 tahun. Karena masa pasca menopause pun 

sudah lewat dari sejak umur Sarai 85 kepada umur 89 telah berlalu 14 tahun 

lamanya. Itu adalah sesuatu hal yang mustahil. 

• Tetapi ternyata Bagi Tuhan tidak ada hal yang mustahil, karena apa ? Karena Tuhan 

yang benar itu adalah El Shaddai/ Allah Mahakuasa. Dia berkuasa melakukan apa 

pun yang Dia mau lakukan.  

• Terbukti pada akhirnya Isak pun lahir ( Kejadian 21:1-7) di usia Abraham 100 tahun 

dan Sara 90 tahun. 

• Yok kita bermain game menjodohkan. 

Lomba Mencocokkan  :  

Berikan warna stabillo/ sepidol/ pensil warna yang sama pada ayat dan peristiwa mujizat 

yang sejodoh, siapa yang tercepat dan jawabannya benar semua, dia menang.  

Draf cocokkan yang telah tersedia, tidak perlu digunting per kotak, biarkanlah di print/ cetak 

seperti yang tertera pada materi asli. 

Tingkat kesulitan tertinggi : Tidak boleh melihat Alkitab ( untuk level pemuda/remaja/guru) 
Tingkat kesulitan sedang  : boleh melihat Alkitab ( tidak didampingi guru) 
Tingkat kesulitan mudah : guru pembimbing membantu membukakan Alkitab, tetap anak- 

  anak yang menjodohkan sesuai dengan jawaban yang tepat. 
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COCOKKAN ! 
 

Air menjadi anggur II Raja-raja 5:14 

Berjalan di atas air Keluaran 16: 4, 15 

Orang mati bangkit Markus 6:38, 44 

Orang kusta sembuh Yohanes 2:11 

Air menjadi darah Keluaran 14:21 

Burung gagak mengirimkan makanan buat 

nabi-Nya 

Mazmur 106:41 

Tepung segenggam dan minyak sedikit 

dipakai memasak roti, tetapi tidak habis-

habis 

Yohanes 12:9 

5 Roti dan 2 ikan bisa dipakai memberi 

makan ribuan orang 

I Raja-raja 17:4 

Air laut terbelah Matius 14:29 

Hujan roti dari sorga I Raja-raja 17:16 

Batu karang memancarkan air Keluaran 7:20 
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Kesimpulan  lomba mencocokkan : 

 

Ternyata ada banyak kali di Alkitab dituliskan peristiwa-peristiwa yang mustahil/ tidak 

mungkin bagi manusia, ternyata mungkin bagi Tuhan. 

Itulah yang dialami oleh Abraham dan Sara, bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang 

mustahil bagi manusia. 

Bila kita percaya kepada kuasa Tuhan, maka bagi orang yang percaya pun tidak ada hal yang 

mustahil. ( Markus 9:23) 

 

Retelling Story    : 

Ajaklah anak-anak menceritakan kembali dengan cara menyanyikan dan menirukan koreo 

pada lagu ini: 

 

https://youtu.be/kHW8DojG0RE 

Judul Video YouTube : Nothing is Impossible - Kids lyrics and Actions 

Nama Channel YouTube : Love Black Country 
 

  

NOTHING IS IMPOSSIBLE 
Planetshakers 

Through you 
I can do anything 
I can do all things 
For it's You who give me strength 
Nothing is impossible 
 
Through you 
Blind eyes are opened 
Strongholds are broken 
I am living by faith 
Nothing is impossible! 
 
I'm not gonna live by what I see 
I'm not gonna live by what I feel 
 
Deep down I 
Know that you're here with me 
I know that, you can do anything 
 
I believe, I believe 
I believe, I believe in you 

 
 
 
 
 

https://youtu.be/kHW8DojG0RE
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Our Story    : 

 

• Pertanyaan kepala:  
o Pada umur berapakah Abraham memperanakkan Isak? Pada umur berapakah Sara 

melahirkan Isak? 

• Pertanyaan hati:  
o Apakah kamu percaya bahwa sampai hari ini pun , mujizat masih berlangsung/ masih 

bisa terjadi? 

• Pertanyaan tangan:  
o Sebelum naik ke sorga, Tuhan Yesus berfirman bahwa ada tanda-tanda yang akan 

menyertai orang percaya, bisa dibaca di Markus 16:17-18. Katakan “Amin !” pada 

tiap hal mustahil yang menjadi tidak mustahil bagi Tuhan dan bagi orang yang 

percaya kepada-Nya. 

 
Doa malam    : 

Tuhan, aku mempercayai bahwa tidak ada yang mustahil bagi-Mu, bantu hatiku mempercayai 

Engkau, bahwa Engkau adalah El Shaddai, Allah yang Mahakuasa. Di dalam nama Yesus, amin. 

 

Kartu Karakter 84   : 
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Metode Kreatif ; Membuat Surat Perjanjian dan Diskusi Kelompok 

Disarankan dilakukan anak-anak 10 tahun ke atas 

 

Bacaan hari ini   :  

Kejadian 17:1-27, ayat teks pada ayat 4, 9, Amsal 3:1-26, Kejadian 9:11-17, II Korintus 9:6, Amsal 

11:24, II Petrus 3:9A 

 
Tujuan     :  

 

Anak-anak mengetahui bahwa janji Tuhan bermacam-macam, salah satu macamnya adalah 

perjanjian Tuhan yang berlaku dua pihak. Maka ada bagian Tuhan, dan ada bagian kita. Ketika kita 

melakukan bagian kita, itulah yang disebut dengan memegang janji Tuhan.  

 

My Story    : 

 

Apakah kamu mengetahui apa saja janji Tuhan kepadamu yang dituliskan di dalam Alkitab? 

 

 

Bridge to story   : 

Apakah kamu pernah melihat surat perjanjian semacam ini? 
Ini hanyalah sebagai salah satu contoh surat perjanjian dari banyak sekali jenis-jenis surat 
perjanjian lainnya. 
 
 

HARI KE-174 

MEMEGANG JANJI TUHAN 
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Sumber gambar: https://blogpictures.99.co/Contoh-Surat-Perjanjian-Sewa-Rumah.jpg 
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Bible Story/Narasi   

Disertai dengan   

Membuat Surat Perjanjian : 

• Tuhan membuat perjanjian dua pihak antara Dia dengan Abraham. 

• Pihak pertama adalah Tuhan itu sendiri ( Kejadian 17:4) 

• Pihak ke dua adalah Abram yang namanya telah diubah Tuhan menjadi Abraham ( Kejadian 

17: 9) 

• Yang menentukan apa saja isi dari perjanjian itu adalah Tuhan sendiri. 

• Seandainya perjanjian antara Tuhan dan Abraham ini boleh kita tuliskan seperti halnya yang 

ada pada surat perjanjian pada umumnya, kita pun dapat menuliskannya. 

Membuat Surat Perjanjian : 

Buatlah Surat perjanjian dengan pihak pertama; Tuhan, dan pihak ke dua Abraham 

Dengan pasal-pasal berisi janji-janji Tuhan sebagai pihak pertama kepada pihak ke dua 

Lengkapilah dengan ayat-ayatnya. Juga pasal-pasalnya berisi apa yang harus dilakukan pihak 

ke dua untuk supaya dapat menerima janji dari pihak pertama 

Lengkapilah dengan waktu berlakunya, ketentuannya, dll dalam pasal-pasal. 

Dilengkapi dengan nama-Nya El Shaddai/ Allah Yang Mahakuasa, sebagai Penandatangan 

surat perjanjian tersebut 

Lanjutan Bible Story/Narasi  : 

 

• Dari berbagai macam janji-janji Tuhan, ada janji Tuhan yang berlaku pada 2 pihak, 

maka ada yang menjadi bagian Tuhan, juga ada yang menjadi bagian kita, contohnya: 

Amsal 3:6 Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan  jalanmu. 

• Ayat ini berlaku dua pihak, Tuhan akan meluruskan jalan kita bila kita tersesat, kita 

bengkok, kita salah jalan, kita salah arah, dlsb, hanya apabila kita mengakui Dia di 

dalam segala laku kita, contohnya dengan cara membuat rencana bersama dengan 
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pimpinan Tuhan, contohnya dengan selalu membuka diri untuk Tuhan menginterupsi 

dan mengintervensi hidup kita ( guru akan menjelaskan apa itu yang dimaksud 

dengan menginterupsi dan mengintervensi) . Sebaliknya bila dari awal kita tidak 

pernah melibatkan Tuhan dalam setiap langkah dan rencana kita, maka Tuhan pun 

tidak akan meluruskan jalan kita. Karena perjanjian ini berlaku 2 pihak. 

• Contoh perjanjian Tuhan jenis lain, yang tidak melibatkan 2 pihak, jadi janji ini hanya 

ada di pihak Tuhan, manusia tidak perlu melakukan apa pun untuk mendapat janji 

itu, dapat kita lihat di Kejadian 9:11-17, bahwa Tuhan tidak akan memusnahkan bumi 

lagi dengan air bah. Tuhan menggenapinya sampai kapan pun, walaupun kejahatan 

manusia saat ini di akhir zaman juga sangat luar biasa, Tuhan tetap menggenapi janji-

Nya itu, sampai sekarang air bah tidak pernah lagi terjadi. Tsunami hanya meliputi 

sebagian daerah, bukan atas seluruh bumi. 

 

Diskusi Kelompok  : 

• Bacalah Amsal 3: 1-26 

• Cari kata MAKA atau kata KARENA  ( seluruhnya ada 8)  

• Diskusikan dengan gurumu/ temanmu, setiap ada kata MAKA atau kata KARENA , 

temukan mana yang menjadi bagian kita dan mana yang menjadi bagian Tuhan. Dan 

bila kita memegang janji Tuhan/ dengan cara melakukan bagian kita, maka janji 

Tuhan seperti apa yang dapat kita terima sebagai pihak ke 2. 

• Tuliskan hasil diskusi kelompokmu dan presentasikan 

 

Kesimpulan   : 

• Tuhan ingin kita taat kepada firman Tuhan. Walaupun tidak semua firman Tuhan   itu sama 

dengan pendapat dunia. Contoh ; prinsip Alkitab; menabur sedikir, menuai sedikit, menabur 

banyak menuai banyak ( II Kor 9:6, Amsal 11:24) tetapi prinsip dunia berbeda: hemat 

pangkal kaya. 

• Janji Tuhan akan terjadi, Tuhan akan melakukan bagian-Nya dalam hidup kita saat kita 

mentaati Firman-Nya. 
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Retelling Story   : 

 

Ajak anak-anak untuk menceritakan kembali kalimat cerita berikut ini sembari menunjukkan 

surat perjanjian yang telah mereka buat, antara Tuhan dengan Abraham: 

 

MEMEGANG JANJI TUHAN 

 

Janji Tuhan ada bermacam-macam, ada yang hanya satu pihak dari Tuhan ke kita,  

tetapi juga ada janji Tuhan yang melibatkan dua pihak, yaitu pihak Tuhan dan pihak kita. 

Tuhan akan melaksanakan janji-Nya, tetapi kita juga harus memegang janji Tuhan  

dengan cara melakukan firman Tuhan, taat kepada perintah Tuhan. 

Saat kita taat kepada Tuhan, itu sama saja dengan memegang janji Tuhan. 

Tuhan akan melakukan bagian-Nya, dan Tuhan ingin kita juga melakukan bagian kita. 

 

 

Our Story    : 

 

• Pertanyaan kepala :  

o Apa yang menjadi bagian Abraham, yang Tuhan ingin Abraham lakukan dalam 

perjanjian tersebut? 

• Pertanyaan hati :  

o Mungkinkah Tuhan itu ingkar janji terjadap janji-Nya? 

• Pertanyaan tangan :  

o Di dalam Amsal 3:1-26 ayat apa yang paling menarik perhatianmu untuk kamu lakukan? 

 
Doa malam    : 

Tuhan, jadikan aku anak yang  taat kepada firman-Mu, dan terus memegang janji-janji-Mu di 
dalam hidupku, di dalam nama Yesus, Amin.    
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Kartu Karakter 6   : 
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HARI KE-175 

TAAT KEPADA TUHAN 
Metode Kreatif ; Game Tissue Ajaib 

Disarankan dilakukan anak-anak 5 tahun ke atas 

 

 

Bacaan hari ini   : 

Kejadian 17:1-27 ayat teks 22-27, Kejadian 21:4 
 
Tujuan     :  

 

Anak-anak menjadi anak yang taat kepada Tuhan, kepada firman-Nya  

 

My Story    : 

 

Sebutkan dan ceritakan tokoh film cartoon/ atau film lainnya, yang menurutmu memiliki sifat TAAT / 

taat kepada sesuatu hal yang baik.  

 

Bridge to Story   : 

 

Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan sunat? Sunat adalah tanda perjanjian Tuhan 

kepada Abraham dan keturunannya (Kejadian 17:11), serta orang -orang yang tinggal di 

antara mereka, yang bukan keturunannya. Sunat dilakukan kepada laki-laki dengan cara 

dikerat kulit khatannya. Tuhan memerintahkan kepada Abraham untuk bayi berumur 8 hari 

harus disunat. 

Ternyata di dunia kedokteran diketahui ( pada era modern) Pada hari ke2 dan ke 5 setelah 

kelahirannya, seorang bayi rentan terhadap pendarahan. 5 sampai 7 hari setelah 

kelahirannya, pembekuan darah belum terbentuk. Pada hari ke 8 merupakan hari teraman 

pertama, Ini berhubungan dengan produksi protrombin yaitu suatu untur penting 

pembekuan darah. Pada hari ke 3 produksinya baru mencapai 30% dan mencapai 

puncaknya yaitu 110% pada hari ke 8. Setelah itu ia akan menurun menjadi 100 %. Allah 

sudah mempertimbangkan semuanya ketika memutuskan sesuatu. Pendapat dari ilmu 

kesehatan mendukung Kebenaran Alkitab. 
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Bible Story/ Narasi     

Disertai Game Percaya atau Tidak  :  

• Tuhan memerintahkan Abraham untuk setiap laki-laki di antara Abraham, yaitu Abraham 

sendiri, anaknya Ismail dan juga keturunannya turun temurun ( anaknya, cucunya, dst) , 

dan juga laki-laki yang tinggal di rumahnya, walaupun bukan keluarganya, harus disunat 

• Dan Abraham taat kepada Tuhan. 

• Setelah Tuhan berfirman, Abraham langsung taat para hari itu juga ( Kejadian 17:23) 

• Ketaatan adalah melakukan dengan waktu yang tepat, bila Tuhan tidak menentukan 

besok, minggu depan dst, itu artinya melakukan dengan sesegera mungkin. Abraham 

tidak menunda-nunda untuk melakukan perintah Tuhan itu. 

• Tidak menunda-nunda adalah salah satu tanda bahwa orang itu taat. 

• Walaupun Abraham sudah berumur 100 tahun, dia tetap disunat, juga anaknya Ismail 

sudah berumur 13 tahun, tetap disunat 

• Bahkan kelak ketika Isak lahir satu tahun kemudian, juga tetap disunat pada saat Isak 

berumur masih 8 hari. ( Kejadian 21:4) 

• Apakah tidak kasihan bayi berumur 8 hari sudah disunatkan? 

• Abraham tetap taat kepada perintah Tuhan dengan menepati petunjuk yang Tuhan 

berikan, kapan umurnya seseorang itu disunat, siapa saja yang harus disunat, dlsb. 

• Taat adalah melakukan dengan cara seperti yang Tuhan inginkan. 

• Taat dilakukan dengan tujuan yang benar, yaitu untuk mematuhi Tuhan. ( tujuan Tuhan 

saat itu adalah agar Abraham dapat memegang perjanjian Tuhan, yang ditandai dengan 

hukum sunat Kejadian 17:10) 

• Taat juga adalah tidak memberikan banyak alasan. 

• Ternyata Tuhan yang lebih tahu, di dalam pengetahuan di dunia medis/ kedokteran 

ternyata diketahui bayi berumur 8 hari produksi protrombinnya mencapai puncaknya 

yaitu 110 %, padahal produksi protrombin ini sangat berpengaruh kepada pembekuan 

darah. Jadi justru bayi berumur 8 hari ini, paling cepat mengalami kesembuhan luka 

dibandingkan dengan manusia berumur berapa pun.  

• Taat adalah percaya bahwa perintah Tuhan tidak pernah bertujuan menyengsarakan 

hidup kita, tetapi perintah Tuhan adalah untuk kebaikan kita juga.  

Game Tissue Ajaib  : 

• Diambil dari tulisan saya sendiri di  
https://jeniuscaraalkitab.com/2021/03/23/game-tissue-ajaib/ 

• Pemimpin game Tissue Ajaib menyiapkan 1 kotak tissue untuk dirinya sendiri dan 
pemain. Gunakan Tissue Wajah/ bukan tissue gulung 

• Atau pemain diminta mempersiapkan sendiri tissuenya masing-masing. 



                              Jenius Cara Alkitab : “Restore Our Family” 
__________________________________________________________________________  

48                                                                                                         www.jeniuscaraalkitab.com  
 

 

Sumber gambar : https://www.google.com 

• Untuk Game Onsite. Bagikan tissue kepada pemain dengan tissue terbuka lebar, dengan 
posisi bekas lipatan tissue vertikal. Tidak perlu diberitahukan kepada mereka posisi ini/ 
posisi bekas lipatan tissue pada vertikal ini. Cukup beritahukan  kepada mereka cara 
memegang Tissue tersebut. 

• Namun bila game ini online, terpaksa kita beritahukan posisi tissue harus lipatannya 
vertikal. 

• Sekarang pemimpin game Tissue Ajaib boleh memperagakan dengan step sebagai 
berikut: 

✓ Tempatkan tissu dengan posisi bekas lipatan secara vertikal/ sama seperti pemain. 
✓ Untuk Game Online. Katakan sesuatu hal yang mengalihkan perhatian mereka, 

sehingga pada saat itu perhatian mereka pada wajah / ucapan anda, bukan ke tissue 
yang sedang anda putar posisi bekas lipatan menjadi horisontal. Tutupi posisi bekas 
lipatan tissu horisontal dengan tangan anda sehingga pemain tidak tahu bahwa 
posisi tissue anda berbeda dengan mereka. 

✓ Untuk Game Onsite. Namun bila pemain dari awal tidak kita beritahu mengenai 
posisi bekas lipatan itu harus dipegang pemain secara vertikal, maka kita lompati 
langkah pertama dan ke dua ini, langsung saja kita masuk pada langkah ke tiga. Kita 
pegang tissue dengan terbuka, dengan posisi bekas lipatan tissue berbeda dari 
mereka, yaitu langsung pada posisi horisontal. Tidak perlu ditutupi dengan tangan 
posisi bekas lipatan 

✓ Kini sobeklah tissue dari atas ke bawah, hasil pada pemimpin game, sobekan akan 
lurus. 
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✓ Kini mintalah pemain untuk menyobek tissue dari atas ke bawah seperti yang anda 
mintakan, maka sobekan tidak akan pernah lurus, melainkan akan berbelok ke 
samping. 

• Kunci game ini adalah: 
Mengapa pemimpin bisa menyobek dengan lurus/ karena arah sobekan mengikuti 
serat tissue. 
Sementara pemain tidak akan pernah bisa menyobek dengan lurus/ karena arah 
sobekan berlawanan arah dengan serat tissue. 

 
Orang yang taat, seperti sobekan yang lurus ini/ jalannya lurus/ karena taat kepada 
hukum serat. Tissue ini memiliki hukum serat, saat kita menyobek sesuai arah serat, 
maka tissue ini akan tersobek dengan lurus. Amsal 21:2 

  

 

Retelling Story   : 

 

Ambil tissue baru , dan ajaklah anak-anak menceritakan kembali dengan menyobek tissue sesuai 
arah serat tissue sehingga hasil sobekan bisa lurus, sembari menceritakan kembali kalimat cerita 
berikut ini ( dengan 4 kali sobekan pada tiap point) 
 

CERITAKAN KEMBALI 
o Taat dilakukan untuk tujuan yang benar yaitu untuk mematuhi Tuhan 
o Taat artinya tidak menunda-nunda, melakukan dengan waktu yang tepat seperti yang 

Tuhan perintahkan 
o Taat artinya melakukan dengan cara yang Tuhan mau 
o Taat artinya melakukan apa yang Tuhan perintahkan dengan tidak banyak alasan 

 

Our Story    : 

 

Pertanyaan kepala:  
o Pada umur berapakah seorang Israel disunat? 

Pertanyaan hati:  
o Apakah taat itu juga berarti melakukannya dengan sukacita?  

Pertanyaan tangan:  
o Apa rencanamu untuk taat pada firman Tuhan dalam 1  minggu ini.  

 

 

Doa malam    : 

Tuhan, jadikan aku anak yang memiliki hati yang mudah untuk taat, karena mau dibentuk, 
mau melakukan firman-Mu, di dalam nama Yesus, amin.   
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Kartu karakter 20    : 

 


