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TEKNOLOGI 
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1 BKSN 2017_ Ancella Lioktriani Rante 



GAGASAN POKOK 
 Manusia adalah mahluk ciptaan yang paling istimewa, 

secitra dengan Allah dan memiliki akal budi 

 Akal budi membuat manusia bisa membuat / menciptakan 
banyak hal termasuk teknologi 

 Teknologi dibuat agar mempermudah pekerjaan manusia 

 Teknologi ada karena Allah yang memberikan akal budi 
kepada manusia, sehingga manusia tidak boleh 
menomorduakan teknologi dibandingkan Allah 

 Sayangnya, manusia  (dari anak-anak sampai dewasa) kerap 
sibuk dan larut dengan teknologi, sampai melupakan tugas 
pokoknya 

 Teknologi melahirkan kesombongan dan menjauhkan 
manusia dari sesama dan Allah  
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TUJUAN 

• Anak dapat menyebutkan keistimewaan diri 
sebagai ciptaan Allah 

• Anak dapat menyebutkan tugas pokok dan 
perannya yang utama 

• Anak dapat menunjukkan sikap bersyukur atas 
semua yang dimilikinya sebagai anugrah Allah 
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Lagu Pembuka 
“PAGI CERAH” 

Pagi cerah 

Terang benderang  

Sungguh cemerlang  

Indah karyaMu 

Sorak sorai seluruh alam 

Terima kasih kepadaMu 

Terima kasih kepadaMu 
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DOA PEMBUKA 

 Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih 

atas tubuh yang sehat, orang-orang disekitar yang 

sangat baik dan alam semesta ciptaanMu. Ajarilah 

kami selalu mengingat dan bersyukur kepadaMu. 

 Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.  
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11:1 Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. 11:2 Maka 
berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah 
Sinear 1 , l  lalu menetaplah mereka di sana. 11:3 Mereka berkata seorang kepada 
yang lain: "Marilah kita membuat batu bata m  dan membakarnya baik-baik." Lalu 
bata itulah dipakai mereka sebagai batu n dan ter o  gala-gala sebagai tanah 
liat. 11:4 Juga kata mereka: "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan 
sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, p  dan marilah kita cari 
nama 2 , q  supaya kita jangan terserak r  ke seluruh bumi. s " 11:5 Lalu 
turunlah t  TUHAN untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak 
manusia itu, 11:6 dan Ia berfirman: "Mereka ini satu bangsa dengan satu 
bahasa u  untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka; mulai dari 
sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat 
terlaksana. 11:7 Baiklah Kita v  turun w  dan mengacaubalaukan di sana bahasa 
mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-
masing. x " 11:8 Demikianlah mereka diserakkan TUHAN dari situ ke seluruh 
bumi, y  dan mereka berhenti mendirikan kota itu. 11:9 Itulah sebabnya sampai 
sekarang nama kota itu disebut Babel, z  karena di situlah dikacaubalaukan TUHAN 
bahasa a  seluruh bumi b  dan dari situlah mereka diserakkan c  TUHAN ke seluruh 
bumi.. 
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Mendalami  
Bacaan 

1. Apa yang ingin dibuat anak-
anak manusia di tanah Sinear? 

Membuat batu bata 

Mendirikan menara dengan 
puncak yang mencapai langit 

2. Apa yang dilakukan Tuhan saat 
turun melihat kota? 

Mengcaubalaukan pekerjaan 
manusia (membuat menara) 

3. Mengapa Tuhan mengacaukan 
bahasa manusia ? 

 Agar manusia berserakan 
dan berhenti membuat 
menara 

 Agar manusia lepas dari 
kesombongan diri 
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P E S A N     I M A N   

1. Manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna dan paling disayangi oleh 
Allah 

2. Oleh karena itu Allah (Roh Kudus) selalu menjaga dan menyertai hidup manusia 

3. Anak-anak manusia dalam Kej 11:1-9 jatuh dalam sifat sombong. Mereka ingin 
menunjukkan kekuatannya dengan membuat batu bata (teknologi) dan  
mendirikan menara setinggi langit 

4. Allah tidak ingin manusia sombong dan dikuasai kejahatan (Iblis), maka Allah 
menghancurkan sifat sombong itu 

5. Seperti ”anak-anak manusia”tersebut, kita memiliki kemampuan berpikir yang 
canggih untuk mampu menciptakan dan menggunakan teknologi dengan mudah 

6. Saat manusia terlalu asik dengan teknologinya maka manusia lupa dengan tugas 
yang utama, sesama di sekitar bahkan Allah 

7. Manusia sering malas ke Gereja karena ingin menonton film/ youtube dan 
bermain game online 
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WUJUD  
IMAN 

 Selalu mengingat Tuhan dengan  rajin berdoa 

 Tidak menyombongkan gadget/ barang-barang 

yang dimiliki 

 Menggunakan teknologi/ barang-barang hanya 

sesuai keperluan  

 Mendahulukan tugas utama sebagai anak yang 

mendengarkan orang tua dan pelajar yang belajar 

setiap hari 

 Membuat jadwal harian, dan menentukan 

pembagian waktu belajar dan bermain (termasuk 

menggunakan gadget) dengan bijaksana 

 Lebih banyak bertanya/ berdiskusi dengan papa 

dan mama  daripada mencari sendiri di internet 
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Aktivitas 
Kelas Kecil 

• Semua manusia punya tangan, yang 
menolongnya bekerja dan 
menciptakan sesuatu 

• Oleh karena itu, tangan harus 
digunakan dengan baik 

• Jiplaklah tanganmu ! (atau) 

• Celupkanlah tanganmu di cat air lalu 
buat stempelnya ! 

• Angkat tanganmu dan katakan:  

 “Terima kasih Tuhan!” 

• Tangan yang indah tersebut adalah 
pemberian dari Tuhan untuk 
manusia yang dikasihiNya  
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Aktivitas: Kelas Besar 

• Kamu adalah ciptaan 
Allah yang hebat, 
sehingga kamu juga 
dapat menciptakan  
sesuatu dan menjadi 
seseorang yang hebat. 

• Mari kita rancang dalam  

 “CARD OF ME”  
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1. Dari 4 halaman kartu, buatlah gambar wajahmu 
yang rupawan di halaman pertama ! 

2. Di halaman kedua, tuliskan biodata dirimu 
dengan rapih dan boleh dihias : 

 Nama lengkap 

 Tempat tanggal lahir 

 Hobi 

 Cita-cita 

 Bakat dan keistimewaanmu 
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3. Di halaman ketiga, tulislah (boleh menambahkan 
gambar) kriteria ideal dari cita-citamu : 

 Penampilan fisik / gayanya 

 Prestasi di masyarakat/ orang banyak 

 Kesibukan/ jadwal 

 Keistimewaan dibanding orang lain 

4. Di halaman keempat, tulislah usaha-usahamu 
agar cita-citamu tercapai ! 

 Tutup dengan kata “AMIN” yang besar ! 
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Lagu Penutup 
“A  GIFT  TO  YOU” 

https://www.youtube.com/watch?v=n3iG1gkW9R0 
The Lyrics for A Gift to You by Betsy Hernandez have been translated into 3 languages 

 
Everything I am  
Everything I’ll be  
I gift it to you Lord 
And do it thankfully  
  Reff:  Every song I sing  
   Every praise I bring  
   Everything I do  
   Is a gift to you  
Everything I have  
All you've given  
I gift it to you Lord  
And do it thankfully  
  Reff 
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DOA  
PENUTUP 

Tuhan Yesus yang baik, 

semua yang aku miliki 

berasal dariMu. 

Jadikanlah aku selalu 

bersyukur kepadaMu dan 

hidup taat kepadaMu. 

Pakailah diriku seturut 

kehendakMu. Amin. 
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