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Amat Baik !! 

Kejadian 1 : 1-31 

Senin, 6 Juli 2009 

AAAAdik-adik, di Alkitab tertulis bahwa “pada “pada “pada “pada 

mulanya Allah menciptakan langit dan bumi..”mulanya Allah menciptakan langit dan bumi..”mulanya Allah menciptakan langit dan bumi..”mulanya Allah menciptakan langit dan bumi..” 

Tiap harinya Allah menciptakan segala sesua-

tuuntuk mengisi bumi termasuk hewan dan 

tumbuhan. Dan setelah Allah selesai menger-

jakannya, Ia selalu melihat hasil pekerjaanNya 

dan berkata ‘Baik’‘Baik’‘Baik’‘Baik’. Pada hari keenam barulah 

Allah menciptakan manusia dan setelah sele-

sai, Ia berkata ‘Sungguh Amat Baik’‘Sungguh Amat Baik’‘Sungguh Amat Baik’‘Sungguh Amat Baik’. Kita se-

bagai manusia adalah Amat Baik adanya di 

mata Tuhan. Jadi 
banggalah Adik-adik, 
karena kita adalah 
ciptaan Allah yang  
sungguh amat baik. 

Doa: Tuhan, terima kasih 
telah menciptakanku den-
gan sungguh amat baik. 

Amin 
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Selasa, 7 Juli 2009 

Simbol-simbol di bawah ini 
merupakan suatu pertan-

yaanpertanyaan. Pecahkan 
rahasia itu menggunakan 
kunci kode kimia. Carilah 
jawabannya dalam Kitab 

Yeremia 51! 

Jawaban: 
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Rabu, 8 Juli 2009 4 

Banyak orang berkata bahwa mereka tidak bisa 

melihatTuhan dan tidak bisa merasakan ke-

hadiranNya. Sebenarnya sederhana saja, kita bisa 

merasakan Tuhan melalui kasih. Tuhan adalah 

kasih, Dia menciptakan kita juga dengan kasih. 

Maka pada saat kita dikasihi, atau pada saat kita 

mau mengasihi, Tuhan hadir di dalamnya. Tanpa 

kasih, kita tidak akan bisa percaya kepada Tuhan. 

Jika kita memiliki kasih, maka  Kristus akan tam-

pak melalui hidup kita. Iman, ibadah, perbuatan 

baik yang dilakukan tanpa berdasarkan kasih akan 

sia-sia belaka 

Doa: Tuhan, kami percaya bahwa Engkau hadir 
dalam kasih dan ajar kami untuk mengasiihi 

seperti Engkau. Amin 

1 Tawarikh 16:34 



PETUNJUK: 
L = lembah 
D = danau   P = pelabuhan 
G = gunung  S = sungai 

Kamis, 9 Juli 2009 

Termasuk kategori 

apakah nama-nama 

geografi berikut ini? 

Lihat petunjuk ! 

    D G L P S 
1. Abana (2 Raj 5:12 ) …. …. …. …. .√.. 
2. Ahawa (Ezr 8:21,31) …. …. …. …. …. 
3. Akhor (Yos 7:24)  …. …. …. …. …. 
4. Araba (Ul 3 :17)  …. …. …. …. …. 
5. Ararat (Kej 8:24)  …. …. …. …. …. 
6. Arnon (Bil 21:13)  …. …. …. …. …. 
7. Asin (2 Sam 8:13)  …. …. …. …. …. 
8. Ebal (Ul 11: 29)  …. …. …. …. …. 
9. Efrat (Kej 2:14, 15:8) …. …. …. …. …. 
10.Elot (1 Raj 9:26)  …. …. …. …. …. 
11.Eskol (Bil 13:23)  …. …. …. …. …. 
12.Galilea (Mat 4:18) …. …. …. …. …. 
13.Gerizim (Yos 8:33) …. …. …. …. …. 
14.Gihon (Kej 2:13)  …. …. …. …. …. 
15.Gilboa (1 Sam 31:1) …. …. …. …. …. 
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Jumat, 10 Juli 2009 

Dijauhi Teman?! …… ga mau ah!Dijauhi Teman?! …… ga mau ah!Dijauhi Teman?! …… ga mau ah!Dijauhi Teman?! …… ga mau ah!    

Kolose 3: 8 

6 

Rocky sering kali marah-marah, jahil, berbo-
hong, dan juga mengucapkan kata-kata kasar 
kepada teman-temannya di sekolah. Teman-
teman Rocky jadi tidak suka dan tidak mau ber-

main dengan Rocky, bahkan 
karena Rocky sering berbuat 
ulah, ia jadi sering dihukum 
oleh Ibu Guru.  
 
Nah, adik-adik tentu tidak mau 
seperti Rocky kan yang dijauhi 

oleh teman-temannya dan dihukum Bu Guru? 
Jadi, jangan suka marah-marah dan ngomong 
kasar ya!!  

Doa:Doa:Doa:Doa:    

Tuhan, aku tidak mau dijauhi Tuhan, aku tidak mau dijauhi Tuhan, aku tidak mau dijauhi Tuhan, aku tidak mau dijauhi 

teman karena kenakalanku. teman karena kenakalanku. teman karena kenakalanku. teman karena kenakalanku. 

Jadi bantu aku untuk bersikap Jadi bantu aku untuk bersikap Jadi bantu aku untuk bersikap Jadi bantu aku untuk bersikap 

baik kepada temanbaik kepada temanbaik kepada temanbaik kepada teman----temanku. temanku. temanku. temanku. 



Sabtu, 11 Juli 2009 

Perintah : 
Jawablah empat pertanyaan di atas. 
Setelah itu, aturlah huruf-huruf pada 

kotak yang bergaris tebal sehingga men-
jadi nama suatu kota! Di kota ini, Yesus 

melakukan karya utamanya. Oleh 
karenanya disebut ‘kota-Nya’ 



 

Minggu, 12 Juli 2009 

Mazmur 117:1-2 



Siapakah nama 

Hakim-Hakim 

berikut ini? 

Senin, 13 Juli 2009 

A 

HIJAU :  Seorang hakim wanita yang juga seorang nabiah.  
(Hakim-hakim  4:4) 

L 

KUNING : Anak Kenas, adik Kaleb yang dipimpin ROH 
TUHAN dan memerintah atas Bangsa Israel selama 40 tahun 
dengan aman. (Hakim-hakim 3: 9-

R 

MERAH : Membunuh 400 orang Filistin dengan tong-
kat penghalau lembu. (Hakim-hakim 3: 31) 

R 

BIRU: Mempunyai 30 anak laki-lakiyang mengendarai 30 
ekor keledai jantan dan memiliki 30 kota Ia memerintah 
selama 20 tahun (Hakim-hakim 10:4) 
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Kolose 3:20 

Selasa, 14 Juli 2009 

Adik-adik, taukah kalian apa 

artinya taat ? Taat itu artinya 

nurut dan tidak membantah. 

Tuhan mengajarkan kita un-

tuk taat kepada orang tua. 

Itu artinya kita harus nurut 

dan tidak membantah perin-

tah orang tua. Alkitab juga 

bilang, kalau kita harus taat 

dalam segala hal dan itulah 

yang indah di dalam Tuhan. 

Nah, adik-adik mau indah di 

dalam Tuhan kan? Makanya 

taat dalam segala hal ya..  

Doa: Tuhan, ajar kami untuk menjadi anak yang taat kepada 
orang tua. Amin 
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Rabu, 15 Juli 2009 

Berilah tanda ‘X’ 
pada huruf-huruf 
dalam kotak yang 
berangka genap. 

Berilah tanda ‘X’ 
pada huruf-huruf 
dalam kotak yang 
berangka terakhir 1 

Berilah tanda ‘X’ 
pada huruf-huruf 
dalam kotak yang 
berangka kelipatan 7. 

Susunlah huruf-huruf yang tidak dicoret, jika kamu mengerjakan 
dengan benar, kamu dapat melengkapi ayat di bawah ini:  

‘Betapa berharganya kasih setia-Mu ,ya Allah! Anak-
anak manusia berlindung dalam naungan sayapMu. 
Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di 
rumah-Mu; Engkau memberi mereka minum dari   
Sungai _______________________ . ’ 
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Kamis, 16 Juli 2009 

Firman Tuhan dalam Alkitab itu bukan sekedar  tulisan dan  
kata-kata saja  loh. Mungkin beberapa anak bosan baca Alki-
tab,ngga ada gambarnya sih. Bahkan ada yang lebih rajin baca 
komik daripada baca Alkitab. Bukannya tidak boleh baca buku 
lain, boleh saja baca tapi jangan sampai mempengaruhi hidup 
kita. Yang boleh mempengaruhi hidup kita adalah Alkitab. 
Karena Allkitab itu bukan hanya komik yang mempengaruhi 
hidup kita sesaat. Alkitab adalah seperti buku petunjuk hidup 
kita. Membaca Alkitab sama dengan mendengar Tuhan berbi-
cara kepada  kita. Tuhan hadir dalam firmanNya, jadi kalau adik
-adik  mau dengar Tuhan berbicara, baca Alkitab dong.. 

Doa: Tuhan, aku  percaya  Engkau hadir dalam fir-
manM. Amin 
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Pelabuhan manakah yang di-

maksudkan di ayat ini?? 

Jumat, 17 Juli 2009 

Terletak di Italia, tempat 
rasul paulus berlabuh 
dalam perjalanannya ke 
Roma. (Kis 28:13)

Awal perjalanan 
Rasul Paulus untuk 
mengabarkan Injil, 
berada di kota Anti-

okhia  (Siria) 
(Kis 13: 4) 

Kampung halaman Apolos 
dan merupakan pelabuhan 
yang sangat besar di Mesir. 
(Kis 18:24) 

Di sinilah rasul pau-
lus mendapat mimpi 
tentang orang Make-

donia yang me-
manggilnya & di 
sini juga ia mem-

bangkitkan Eutikhus 
yang mati (Kis 16:8) 

…………………

…………………

…………………

…………………
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1 Yohanes 1: 9 

Doni sedang bermain bola bersama teman– temannya.  

Karena tidak hati-hati, Doni menendang bola ke dalam 
rumah dan tidak sengaja memecahkan vas bunga di atas 
meja.  Doni ketakutan, lalu ia buru– buru membersihkan 
pecahan kaca dan menyembunyikannya. Setelah Mama 
Doni sampai di rumah, ia tak melihat vas bunga itu di atas 
meja. Lalu mamanya bertanya pada Doni, “Di mana  vas 
bunga itu?” . Tapi Doni mengatakan bahwa ia tidak tahu di 
mana vas bunga itu berada. Saat malam tiba, Doni merasa 
tidak tenang karena telah berbohong pada mama. Lalu ia 
berdoa dan minta ampun pada Tuhan karena ia merasa 
sangat bersalah. Keesokkan harinya, ia berterus terang 
pada mamanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan 
tidak disangka, ternyata mamanya tidak marah, dan mau 
memaafkan Doni. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu setia dan 
adil, waktu kita mengaku dosa kita dengan sungguh-
sungguh, ia akan mengampuni dan menyucikan kita dari 
segala kejahatan.  

Sabtu, 18 Juli 2009Sabtu, 18 Juli 2009Sabtu, 18 Juli 2009Sabtu, 18 Juli 2009    

Doa: Tuhan, ampuni aku dan sucikan 

aku dari segala kejahatan. Amin 
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Pecahkan kode suku 
Indian di atas meng-
gunakan kunci kode 
rahasia. Kamu akan 
menemukan pertanyaan, 
lalu cari jawabannya 
dalam Hakim-hakim 
14 ! 

Minggu, 19 Juli 2009 

PERTANYAAN:   
“ …………………… 
……………………..
…………………….. 
…………………….” 
 
JAWABAN: 
“…………………….
…………………….. 
……………………..
……………………..
”  




