
	

	



	

	



	

	

TIGA PERINTAH DARI ALLAH 

Warnai gambar seorang ayah dan anaknya yang sedang membaca 
Alkitab bersama untuk mengingat firman Tuhan dengan baik. 

Ingatlah 



	

	

SEJARAH PENEBUSAN DARI ALLAH 

Sambil memikirkan Yesus yang menjadi Juru Selamat kita dengan mati di atas 
kayu salib, mari mendekor salib. 

Sejarah Penebusan 

Persiapan: Kertas krep, lem, gunting. 
 
Cara membuat: 
1. Gunting pola lampiran 2. 
2. Sobek-sobek kertas krep dan diremas buat bola-bola kecil.  
3. Beri lem pada bagian kayu salib. 
4. Tempelkan bola-bola sampai kayu salibnya tertutup. 
5. Setelah selesai, jelaskan ke anak mengapa Yesus harus mati di 

atas kayu salib. 



	

	

SILSILAH DI KITAB KEJADIAN 

Tempelkan stiker tokoh-tokoh yang hilang dari lampiran 3 agar silsilah di 
bawah ini menjadi lengkap. 

Silsilah 



	

	

ADAM YANG TIDAK TAAT PADA FIRMAN 

Mari bermain permainan ini sambil memikirkan arti ketaatan. 

Adam 

CARA BERMAIN 
 

1. Ini adalah permainan yang mana kalian harus mendengarkan dengan baik, 
apakah itu perintah Tuhan atau perintah manusia. 

2. Dengarkan perkataan guru dengan baik: 
• Jika guru berkata “Tuhan berfirman: angkat tangan kananmu”, maka 

anak taat dan angkat tangan kanan (lihat gambar sebelah kiri). 
• Jika guru berkata “Angkat kedua tanganmu”, maka anak jangan angkat 

tangannya (lihat gambar sebelah kanan). 
3. Jika anak mengikuti perintah dengan baik, puji mereka. 
4. Setelah bermain permainan ini, jelaskan apa artinya taat. 

 



	

	

ADAM YANG BERTOBAT 

Bertobat 

 
 
Persiapan: 2 , benang, tusuk gigi, lem, gunting, selotip. 
 
Cara membuat: 
1. Buat lubang pada bagian bawah papercup dengan tusuk gigi. 
2. Masukkan benangnya ke lubang tersebut sehingga kedua papercup 

tersambung seperti gambar di bawah. Simpul benangnya dan rekatkan 
dengan selotip pada bagian dalam papercup. 

3. Dekorasi papercup dengan gambar anak dan Yesus dari lampiran 5. 
4. Jelaskan ke anak bahwa berdoa adalah berbicara kepada Tuhan. Tuhan 

akan mendengarkan anak yang berdoa dengan sungguh-sungguh. 

Sambil belajar latihan doa pertobatan, mari membuat telpon. 



	

	

SILSILAH KETURUNAN KAIN DAN SET 

Ikuti jalan yang benar untuk menjadi anak beriman yang Allah suka. 

Menjaga iman 
menj 



	

	

KAIN YANG MENINGGALKAN ALLAH 

Cari dan lingkari gambar anak yang beribadah dengan baik. 

Kain 



	

	

KETURUNAN KAIN: HENOKH DAN IRAD 

Berjanjilah melakukan apapun dalam nama Yesus. Tempelkan stiker lampiran 
8 dan tempelkan di atas tangan Tuhan Yesus. 

Henokh - Irad 



	

	

KETURUNAN KAIN: MEHUYAEL DAN METUSAEL 

Mari berjanji untuk selalu bersama dengan Yesus. Warnailah gambar Yesus 
yang sedang bergandengan dengan seorang anak. 

Mehuyael - Metusael 



	

	

KETURUNAN KAIN: LAMEKH 

Tempelkan stiker dari lampiran 10 perbuatan-perbuatan yang menyenangkan 
Tuhan di dalam hati ini. 
 

Lamekh 



	

	

ANAK KETIGA YANG DIBERIKAN SEBAGAI 
PENGGANTI HABEL 

Sambil memikirkan Set, anak ketiga Adam yang mempersiapkan jalan 
kedatangan Yesus, warnai gambar di bawah ini. 

Set 



	

	

ENOS DAN KENAN YANG MEMPERLUAS DASAR IMAN  
 

Apa saja yang perlu dipersiapkan untuk beribadah di hari Tuhan? Buat 
gantungan pintu untuk membantu mengingat persiapan kalian. 

Enos - Kenan 

Persiapan: Lampiran 12, gunting, stiker. 
 
Cara membuat: 
1. Gunting lampiran 12.  
2. Tempelkan stiker sambil menjelaskan hal-hal 

yang perlu dipersiapkan agar penyembahan 
berjalan dengan baik. 
• Pergi ke gereja. 
• Mempersiapkan Alkitab. 
• Mempersiapkan uang persembahan  

dengan uang bersih dan tidak lecek. 
• Datang dengan tidak terlambat. 
• Mandi dan gosok gigi. 
• Mempersiapkan baju dan sepatu yang 

bersih. 
3. Gantungkan pada pintu kamar supaya kalian 

ingat apa-apa saja yang harus disiapkan. 
 
 
 

 



	

	

MAHALALEEL, KETURUNAN YARED 

Mari membuat alat musik dan bersama-sama bernyanyi memuji Tuhan. 

Mahalaleel 

Persiapan: 2 botol plastik yakult yang kosong, biji-bijian, stiker  
              lampiran 13, gunting, kertas origami, selotip. 
              
Cara membuat: 
1. Cuci botol yakult dan keringkan. Kemudian isi dengan biji-bijian 

(beras atau kacang-kacangan). 
2. Tempelkan kedua botol dengan selotip. 
3. Hiasi botol dengan kertas origami dan taruh stiker  

‘pujilah Tuhan’. 
4. Mari bernyanyi sambil memainkan alat musik marakas. 



	

	

HENOKH YANG BERJALAN BERSAMA ALLAH 

Mari mengikuti jejak Henokh dengan menjadi anak yang berjalan bersama 
Allah. 

Henokh 

Persiapan: Lampiran 14, gunting, selotip. 
 
Cara membuat: 
1. Gunting lampiran 14.  
2. Susun jejak kaki warna kuning dan hijau sesuai gambar di bawah. 

Lipat kerajaan sorga dan taruh di akhir jejak kuning. 
3. Guru berjalan pada jejak kuning dan anak berjalan pada jejak hijau. 

Bersama-sama jalan dengan bergandengan tangan. 
4. Ketika hanya ada kuning, guru menggendong anak. Dengan cara ini, 

anak ingat untuk berjalan bersama dengan Allah sebagai 1 tubuh. 



	

	

METUSALAH YANG PALING TUA 

Warnai hanya yang ada gambar     untuk mencari tahu berapa umur 
Metusalah. 

Metusalah 



	

	

LAMEKH YANG HIDUP BERSAMA ADAM SELAMA 
56 TAHUN 

Selesaikan gambar ini dengan menempelkan bagian-bagian puzzle dari 
lampiran 16. 

Lamekh 



	

	

NUH ORANG BENAR 

Cari dan lingkari gambar anak yang hidup sesuai firman Tuhan. 

Nuh 



	

	

NUH MEMBANGUN BAHTERA 

Buatlah bahtera dari lampiran 18 dan taruh strip binatang di pintu bahtera. 

Bahtera 

Persiapan: Lampiran 18, gunting, cutter. 
 
Cara membuat: 
1. Gunting bahtera dan strip binatang dari lampiran 18. 
2. Dengan cutter, potong pintu bahtera. 
3. Letakkan strip binatang di pintu bahtera. 
4. Ceritakan kembali peristiwa Nuh membangun bahtera. 



	

	

SEM YANG MENINGGIKAN NAMA ALLAH 

Mari membuat mahkota untuk memuliakan nama Allah. 

Sem 

Persiapan: Lampiran 19, gunting, lem,  
             stiker 
 
Cara membuat: 
1. Gunting lampiran 19 sesuai dengan 

bentuknya, dan gunting juga garis 
diagonal yang ada di tengah mahkota. 
 

2. Rekatkan potongan mahkota itu 
dengan lem. 
 

3. Lipat ke atas bagian - - - yang ada di 
tengah mahkota. 
 

4. Baca ‘Tuhan adalah Rajaku’. 
 



	

	

ARPAKHSAD DAN SELAH YANG MEMPERLUAS 
TANAH IMAN 

Mari menyebarkan firman Tuhan kepada teman dengan membuat 
booklet Injil. 
 
 
 
 
 
Cara membuat: 
Gunting pola ulat dari lampiran 20 dan lipat-lipat pada garis -- 
seperti akordeon. Buka kembali lipatannya sambil anak 
menceritakan kepada teman yang belum percaya. 

 
HIJAU: Apakah kamu pernah lihat ulat seperti ini? 
KUNING: Sorga itu tempat yang indah, tapi ada yang 
menghalangi untuk masuk ke sana, yaitu dosa hitam yang ada 
di dalam hati. 
HITAM: Katanya, pikiran dan perbuatan yang buruk dan gelap 
keluar dari dosa hitam ini, dan orang yang berdosa tidak bisa 
masuk ke sorga. 
MERAH: Tapi sekarang menjadi merah karena Yesus 
mengambil dosa kita. Oleh karena Yesus, hati menjadi putih. 
PUTIH: Semua ini terjadi karena kita percaya pada Yesus. 
Menurut kamu bagaimana? Apakah kamu mau percaya Yesus 
dan pergi ke sorga bersamaku? 

 

Arpakhsad - Selah 



	

	

EBER YANG MENYEBERANGI SUNGAI 

Dengan perahu, mari menyeberangi sungai dan hindari segala rintangan 
supaya bisa sampai ke gereja. 
 

 
 

CARA BERMAIN 
 
1. Gunting perahu kecil dari lampiran 21 dan lipat perahunya 

menjadi 2. 
2. Mulai dari start, geser perahunya sambil mencari jalan ke 

gereja. Rintangan dapat dilewati ketika misinya berhasil.  
3. Jika bertemu dengan hiu dan buaya: main rock-scissors-

paper dengan guru dan baru bisa lewat jika menang.  
 
 

-  
4. Jika bertemu dengan kapal: pegang 1 kaki dan berdiri 3 detik.  

 
 
 
5. Jika gagal misinya, kamu bisa mencoba lewat rute lain. 
6. Pastikan kamu sampai ke gereja dengan selamat. 
 

Eber 



	

	

PELEG YANG MEMBANGUN MENARA BABEL 

Ingatlah bahwa tidak ada gunanya melakukan apapun tanpa Tuhan. 
Mari membuat menara Babel dengan papercup dan rubuhkan. 

Peleg 

 
Persiapan: 10 papercup atau lebih. 
 
Cara membuat: 
1. Buat menara Babel dengan menyusun papercup sesuai di gambar. 
2. Setelah selesai, jelaskan kepada anak apakah menara ini mudah 

dirubuhkan. Lalu runtuhkan. 
3. Seperti menara Babel papercup yang mudah rubuh, ingatlah betapa pun 

susahnya kita berusaha, tidak ada gunanya jika pekerjaan itu tanpa 
Tuhan. 

 



	

	

REHU DAN SERUG YANG BERTEMAN DENGAN DUNIA 

Yesus adalah sahabat sejati kita. Buatlah gelang persahabatan. 
 
 
 
 
 
 
Persiapan: Kertas warna ukuran A4 1 lembar, gunting, selotip, 
             doubletape. 
 
Cara membuat: 
1. Gunting kertas warna 2 lembar ukuran 1x25 cm. 
2. Sambungkan ujungnya dengan selotip seperti gambar 1. 
3. Dilipat-lipat seperti gambar 2 dan 3. 
4. Ukur ke pergelangan tangan anak dan gunting sisanya. 
5. Sambung kedua ujungnya dengan doubetape. 
 

Rehu - Serug 



	

	

NAHOR DAN TERAH YANG MENDAHULUKAN DUNIA 

Mari buka pintu hati yang lebar agar Yesus bisa masuk ke dalam hati kita. 

Nahor - Terah 

Persiapan: Lampiran 24, gunting,  
             double tape 
 
Cara membuat: 
1. Gunting pintu hati dari lampiran 24. 
2. Lipat kedua sisinya  seperti yang 

digambar. 
3. Tempelkan dengan double tape di 

belakang hati. 
4. Tempelkan hati di dada dan buka pintu 

hati supaya Yesus masuk dan berdiam di 
hati kita.  
 



	

	

ABRAHAM YANG PERCAYA FIRMAN DAN 
MENYAMPAIKANNYA DENGAN BAIK 

Warnai gambar Abraham yang menyampaikan firman Tuhan kepada Ishak dan 
Yakub. 

Abraham 



	

	

	

AWAL DARI KESELAMATAN YANG BARU 

Mari melihat orang-orang beriman dari Adam sampai Abraham sambil 
membuat Buku Kecil Silsilah di kitab kejadian. 

Keselamatan 
 
 
 

Persiapan: Lampiran 26, gunting, lem. 
 
Cara membuat: 
1. Gunting buku kecil dari lampiran 26. 
2. Lipat-lipat seperti contoh di bawah. 
3. Sambungkan masing-masing bagian dengan lem.  

(no 4 dengan no 5; no 9 dengan no 10, no 14 dengan no 15) 
4. Jadilah buku silsilah mini. 



	

	



	

	

Lampiran 2 





	

	

Lampiran 5 



	

	

Lampiran 12 



	

	

Lampiran 14 



	

	

Lampiran 14 



	

	

Lampiran 14 



	

	

Lampiran 16 



	

	

Lampiran 16 



	

	

Lampiran 18 



	

	

Lampiran 18 



	

	

Lampiran 19 



	

	

Lampiran 19 



	

	

Lampiran 20 



	

	

Lampiran 21 



	

	

	 	

Lampiran 24 



	

	

	
	
	

Lampiran 26 
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