


	



Allah memberikan 3 benda peringatan kepada bangsa Israel untuk mengingatkan 
umat tentang kasih karunia Allah. Pasangkan gambar dan nama dari 3 benda 
peringatan. 

Carilah pasangan kata Ibrani dari masing-masing kata ini. 



Pikirkan tentang rencana penebusan Allah dengan mengindentifikasi siapa “Dia” 
yang dimaksud dalam ayat di bawah ini.  
 

Mari hidup sesuai rencana penebusan Allah. Selama seminggu ini, setiap kali 
kamu berdoa dan membaca Alkitab, beri tanda  pada Kartu Point dari lampiran 
2. Pada minggu berikutnya, berikan kepada guru untuk dihitung pointnya. 



Buka Kejadian pasal 5 dan 11. Periksa nama-nama yang ada di kedua silsilah 
tersebut dan isilah nama-nama yang hilang.  

 

Agar namamu tercatat di dalam silsilah iman, apa yang harus kamu lakukan?  



Mari memeriksa apa yang sudah kamu pelajari hari ini dengan melingkari nomor 
jawaban yang benar. 

Diskusikan bersama apa yang telah membuat Adam dan Hawa memakan buah 
dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat? Tulis jawabannya. 



Mari memeriksa apa yang sudah kamu pelajari hari ini dengan memberi nomor 
sesuai urutan peristiwanya. 

Mari mengambil waktu sejenak untuk bertobat dan mengingat dosa yang sudah 
diperbuat dengan tubuh dan tuliskan pada kolom yang sesuai. 



Mari memeriksa apa yang sudah kamu pelajari hari ini dengan melingkari 
jawaban yang benar. 

Ada 2 tokoh yang namanya sama di garis keturunan Kain dan Set. Carilah nama 
kedua tokoh tersebut dan lingkari. 



Mari memeriksa hasil dari pilihan kamu dengan membuat garis yang 
menghubungkan pilihanmu sesuai dengan situasi dan akibatnya. 

Buat kartu meja dari lampiran 7 dan bacalah sewaktu kamu merasa kesal atau 
marah. Mari menjadi anak beriman yang bisa mengontrol amarah. 



	

Mari memeriksa apa yang sudah kamu pelajari hari ini dengan memberikan tanda 
O jika benar dan X jika salah pada kalimat ini. 

Apa yang seharusnya kamu taruh terlebih dahulu di dalam hati? Cari jawabannya 
dengan mencari 5 huruf yang berbeda dan lingkari. Tulis jawabannya. 
 
 

 



Mari memeriksa apa yang sudah kamu pelajari hari ini dengan menghubungkan 
nama masing-masing tokoh dan arti namanya.  

Bagaimana menjalani hidup sebagai manusia Allah? Gunting lampiran 9, pilihlah 
perbuatan yang menjalani hidup sebagai manusia Allah dan menempelnya pada 
bingkai kerajaan sorga. 
 



Silsilah Kain berhenti dengan mendadak pada Lamekh, generasi ke 7 dari Adam. 
Lengkapi arti dari ayat di bawah ini dan pikirkan alasannya. 

Apa yang kamu lakukan untuk masuk ke dalam silsilah Allah selamanya? 
Telusurilah suku kata dengan mengikuti arah panah, dan tulis jawabannya di 
kolom yang tersedia. 



Tulis jawaban yang benar pada bulatan yang kosong dan hitung berapa lama 
Adam dan Set hidup semasa. 

Carilah perbuatan-perbuatan yang membuat imanmu teguh dengan 
menyambungkan suku kata dan tulis kata-kata yang ditemukan pada kolom 
sebelah kanan. Mari mempraktekkannya setiap hari. 



Mari mengecek apa yang sudah kamu pelajari hari ini dengan menghubungkan 
nama-nama tokoh dengan arti namanya. 

Isilah bagian yang kosong pada Tabel Cek Ibadah ini. Periksa kehidupan ibadah 
kamu dan buatlah komitmen untuk beribadah dengan baik. 



Dengan melihat peristiwa-peristiwa yang ada di Alkitab, pikirkan tentang hasil dari 
pujian.

 

Pikirkan dalam situasi bagaimana kamu perlu bernyanyi pujian dan buatlah 
resolusi untuk lebih banyak bernyanyi pujian.	 



	

Mari memeriksa apa yang sudah kamu pelajari hari ini. Beri tanda O jika benar 
dan X jika salah pada kalimat di bawah ini.  

Diskusikan bersama arti dari ‘hidup berjalan bersama Allah.’ Perbuatan apa yang 
hendak kamu lakukan untuk dapat hidup berjalan bersama Allah? Tulis 
resolusinya  dan berusaha melakukannya. 

 



Mari memeriksa apa yang sudah kamu pelajari hari ini dengan mencari nama 
yang benar dari tokoh ini. 

Tuliskan apa yang ingin kamu lakukan dan berusaha melakukannya. 



	

Telusuri labirin (maze) ini dan lihat bagaimanakah akhir dari kehidupan Lamekh 
dari keturunan Set dan Lamekh dari keturunan Kain. 

Seperti Lamekh yang hidup semasa dengan Adam selama 56 tahun dan mewarisi 
iman, berusahalah untuk menggenapi firman. Gunting gantungan kenop pintu dari 
lampiran 16 dan buat resolusi bagaimana ‘saya’ akan hidup sesuai firman. 



Susunlah huruf-huruf yang teracak ini untuk mencari jawaban dari arti nama Nuh. 
 

Baca masalah-masalah yang muncul di saat kamu jatuh dalam pencobaan, 
tuliskan bagaimana kamu bisa mengatasinya dan berusaha mempraktekkan. 



Pikirkan tentang perasaan Nuh dengan mengisi balon percakapan. 

Jawablah pertanyaan tentang umur Nuh pada potongan puzzle yang kosong. 

 



	

Mari memeriksa apa yang sudah kamu pelajari hari ini dengan mencari ketiga 
nama anak Nuh dan lingkarilah. 
 

Lengkapi Amsal 4:8 dan buatlah komitmen untuk menjadi anak yang meninggikan 
nama Allah. 



Mari memeriksa apa yang sudah kamu pelajari hari ini dengan mengisi bagian 
yang kosong dengan kata-kata yang ada di awan. 

Untuk memperluas tanah Allah, buatlah booklet dari lampiran 20 dan berusahalah 
melakukannya. 



Mari mengecek apa yang sudah kamu pelajari hari ini dengan memberi tanda O 
jika benar dan tanda X jika salah. 
 

Pikirkan perkataan dan perbuatan apa yang harus kamu buang? Berusahalah 
melakukannya. 



	

Pikirkan tentang arti dari diagram di bawah ini dan tuliskan pada bagian yang 
kosong tentang Peleg. 

Carilah 5 kata yang tersembunyi di dalam gambar ini dan lingkarilah. Perilaku apa 
saja yang harus kamu hindari? 



	

Cari dan lingkari 2 arti dari masing-masing nama Rehu dan Serug dengan 
menyambungkan suku kata. 
 

Berdasarkan kata-kata dari lampiran 23, pilihlah perilaku apa yang baik untuk 
menjadi sahabat Allah dan buatlah resolusi untuk melakukannya. 



	

Mari memeriksa arti nama tokoh yang sudah kamu pelajari hari ini dengan 
menyusun huruf-huruf yang tersembunyi di dalam simbol. 

Baca ayat di bawah ini dan buatlah komitmen untuk menjadi anak yang selalu 
mendahulukan Tuhan terlebih dahulu. 



	

Lewat kehidupan iman Abraham, mari selesaikan peta pikiran (mind map) ini dan 
cobalah merangkum kehidupan Abraham dalam berbagai aspek, misalnya: arti 
namanya, keluarganya, imannya, dll. 

Mari latihan menginjil dengan membuat emoji untuk diberikan kepada teman. 



	

Ada hal yang harus kita sadari agar bisa menjadi anak dari silsilah keturunan 
yang saleh. Ikuti petunjuknya untuk mendapat jawaban. 

Mari membuat pembatas buku dari lampiran 26. Tuliskan resolusimu untuk 
menjadi anak yang diterima Allah dan berusaha melakukannya setiap hari.  





Lampiran 2 



Lampiran 7 



	

Lampiran 9 



Lampiran 16 



Lampiran 20 



Lampiran 23 

Cara mengerjakan: 
1. Susunlah 2 suku kata dari kotak yang berwarna sama menjadi 1 kata. 
2. Sebagai petunjuk, kolom 1 & 3, kolom 2 & 4. Contoh: suka-cita. 



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Lampiran 26 



	
	
	
	
	


