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PERTEMUAN PERTAMA 
KUNANTIKAN YESUS 

 

TUJUAN: Anak-anak mengetahui makna adven secara sederhana 

BAHAN DAN SARANA YANG PERLU DISIAPKAN:  

• Kitab Suci 

• Gambar sesuai contoh dan alat mewarnai @ 

• Gunting dan lem @ 

• Kertas karton dan spidol ® 

• Amplop® 

 

1. LAGU PEMBUKA 

Lagu Pembuka ini menjadi sarana untuk mendapatkan perhatian 

peserta sekaligus menumbuhkan semangat dan mengantar pada tema. 

Bisa pula ditambahkan lagu lain sesuai dengan kondisi setempat.  

TU WA GA PAT  

Tu wa ga pat  

Apa kabar 

Hai…hai jumpa lagi 

Kuberi senyum manis  

Padamu senyum misioner 

Tu wa ga pat  

Apa kabar 

Hai…hai jumpa lagi 

Saling bergandengan tangan 

Jadi sobat Yesus 

Lihat ke kiri ... Lihat ke kanan 

Tepuk kekiri ... Tepuk kekanan 
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Putar ke kiri ... Dan putar ke kanan 

Hore jumpa lagi...Hore... 

 

2. PENGANTAR 

Pendamping/fasilitator memberi sedikit penjelasan mengenai tema 

dan kegiatan yang akan dilakukan. Salah satu inti pokok pengantar 

adalah sebagai berikut (dapat ditambahkan atau digubah sesuai 

dengan daya tangkap dan minat peserta): 

Adik-adik, setelah kemarin kita merayakan Hari Raya Kristus Raja, 

sekarang kita memasuki masa Adven. Pasti kalian pernah mendengar 

mengenai Adven. Ada yang tahu apa arti dari kata “adven”? 

Adven berarti penantian. Siapakah yang kita nantikan? Tentunya 

Tuhan Yesus. Kok Tuhan Yesus dinantikan? Kita sebentar lagi akan 

merayakan Hari Raya Natal, Kelahiran Tuhan Yesus. Untuk itulah kita 

akan mempersiapkan diri menantikan Tuhan Yesus lahir di dunia. 

Seperti kalau Adik-adik menantikan bapak-ibu atau kakek nenek 

pulang ke rumah atau kerabat kita yang mau berkunjung, kita 

menantikan mereka dengan sabar. Bahkan kalau perlu kita bersiap-

siap dengan mandi terlebih dahulu, membersihkan rumah, 

menyelesaikan tugas kita dan lain sebagainya. Kita juga perlu berjaga-

jaga, agar nanti mereka pulang bukan pada saat kita sedang tidur 

atau malah kita sedang pergi. Demikian juga saat kita menantikan 

Tuhan Yesus, kita perlu bersiap-siap dan berjaga-jaga, supaya ketika 

Natal nanti kita bisa menyambut Tuhan Yesus dengan pantas. Oleh 

karena itu, mari sekarang kita berdoa agar pertemuan ini bisa 

membantu kita untuk mempersiapkan diri dengan berjaga-jaga.  

3. DOA PEMBUKA 

Pendamping/fasilitator memimpin doa ini (dengan ditirukan peserta) 

atau bisa menunjuk salah satu peserta untuk membaca doa (bila 

memungkinkan). Perlu diingat bahwa doa ini membawa suasana 

untuk masuk dalam pembacaan Kitab Suci. 
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Bapa yang Mahabaik, kami berterima kasih kepada-Mu. Kami bisa 

berkumpul dalam Sekolah Minggu di awal masa Adven ini. Pada 

masa Adven ini, kami ingin menantikan kelahiran Tuhan Yesus. 

Semoga kami mampu mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus 

dengan baik dan gembira. Demi Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.  

4. BACAAN KITAB SUCI 

Kitab Suci dapat dibaca atau diperagakan sesuai dengan kesiapan 

pendamping/fasilitator. 

Berjaga-jaga  

(Mrk 13:33-37) 

Pada suatu kali Tuhan Yesus bersabda kepada para murid-Nya: 

"Hati-hatilah dan berjaga-jagalah! Sebab kamu tidak tahu bila 

manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang 

bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung 

jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, 

dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu 

berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu 

pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, 

atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang jangan kamu 

didapatinya sedang tidur. 

Apa yang Kukatakan kepada kamu, Kukatakan kepada semua orang: 

berjaga-jagalah!" 

  

5. PENDALAMAN BACAAN 

Bacaan diperdalam dan dikuatkan dengan beberapa pertanyaan. 

Pemaknaan yang disajikan di sini adalah contoh yang bisa 

dikembangkan lagi. 

• Siapakah yang menyuruh kita untuk berjaga-jaga? (Tuhan Yesus) 

• Siapakah yang dinantikan dalam bacaan Injil itu? (Tuan rumah 

yang bisa datang kapan saja) 

• Siapa yang disuruh Tuhan Yesus untuk berjaga-jaga? (Kita semua) 
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Tuhan Yesus ingin agar para murid selalu siap siaga menantikan 

kedatangan Tuhan dengan berjaga. Di sekolah Adik-adik juga ada 

penjaga sekolah yang akan selalu siap membukakan pintu kalau Adik-

adik datang ke sekolah. Ia membersihkan sekolah terlebih dahulu, 

menyiapkan gerbang, dan lain sebagainya. Juga ada Pak Polisi yang 

berjaga di perempatan membantu mengatur lalu lintas agar lancar. 

Dia berjaga-jaga kalau-kalau nanti dibutuhkan. Pak Polisi selalu siap 

kalau ada yang datang membutuhkan bantuan.  

Kalau Adven, kita berjaga menantikan Tuhan Yesus yang akan 

datang. Tuhan Yesus akan hadir membawa sukacita di rumah kita. 

Oleh karena itu kita perlu bersiap menyambut Tuhan Yesus tamu 

spesial kita.  

6. AYAT EMAS 

“Hati-hatilah dan berjaga-jagalah!” 

 

7. AKTIVITAS 

a. Usia Anak 

Membuat Korona Adven 

• Pendamping menyediakan gambar (ada pada LAMPIRAN 1) 

dengan menggunakan kertas karton atau sampul.  

• Gambar tersebut dibagikan kepada anak-anak.  

• Anak-anak kemudian diberi kesempatan untuk mewarnai 

gambar tersebut. Lalu memotongnya sesuai contoh. 

• Api akan dipasang pada setiap pertemuan. Pada pertemuan 

pertama ini dipasang satu api lilin.  

• Dalam pertemuan berikutnya korona tersebut tetap dibawa 

beserta dengan “api” lilinnya. 

 

b. Usia Remaja 

Menyusun Ayat 

Persiapan: 

Pendamping menyiapkan beberapa ayat Kitab Suci yang 

berhubungan dengan bacaan hari ini. Setiap kata dari ayat 
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tersebut ditulis dalam potongan kertas atau karton kira-kira 

berukuran 8x4 cm. Setelah itu masing-masing dimasukkan ke 

amplop. 

Pelaksanaan: 

• Anak-anak dibagi menjadi beberapa kelompok dengan 

anggota 5-6 orang per kelompok. 

• Mereka kemudian ditugasi untuk menyusun kata-kata dalam 

potongan kertas itu sesuai dengan kalimat di Kitab Suci.  

• Kelompok yang paling cepat selesai diberi penghargaan yang 

baik, semisal didoakan oleh kelompok lainnya.   

 

Contoh Ayat:  

• Sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. 

• Jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari 

pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga, dan 

tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar 

• Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke 

dalam pencobaan; roh memang penurut, tetapi daging 

lemah 

• Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu 

beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi 

itu 

• Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah 

sambil mengucap syukur 

 

8. PEMAKNAAN AKTIVITAS 

Pemaknaan ini harus dilakukan agar aktivitas sungguh mendukung 

tema. Bahkan bila dapat, dikaitkan dengan bacaan kitab suci. Peserta 

pun dapat ditanya mengenai pendapat atau komentar mengenai 

aktivitas tersebut.  
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a. Usia Anak: 

Korona Adven yang dibuat adalah tanda penantian anak-anak 

akan kedatangan Tuhan Yesus. Dengan mewarnai dan 

menempelkan potongan korona itu, anak-anak mempersiapkan 

dengan cara dan usaha masing-masing. Mereka pun dilatih 

bersabar dengan setia menunggu menempel potongan api pada 

gambar lilin adven.   

b. Usia Remaja: 

Berjaga bisa dilakukan dengan berdoa. Berdoa bukanlah hal yang 

sulit untuk dilakukan. Adik-adik dapat berdoa di mana saja. Oleh 

karena itu, berdoa sudah pasti bisa dilakukan Adik-adik. Berdoa 

bisa dengan menggunakan hafalan teks doa, seperti Bapa Kami, 

Salam Maria, maupun Rosario. Dapat pula membuka buku doa 

yang ada di rumah. Oleh karena itu kita tak perlu takut atau malu 

untuk berdoa atau juga memimpin doa. Doa yang sederhana 

sekalipun pasti didengarkan oleh Tuhan.  Apalagi kalau Adik-adik 

mendoakan orang lain, entah teman, orangtua, saudara maupun 

bapak-ibu guru.  

 

9. PENEGUHAN 

Peneguhan ini menjadi penutup yang menyimpulkan pertemuan pada 

hari ini. Penutup ini berisikan kesimpulan dan perutusan. Hendaknya 

tidak disampaikan terlalu panjang.  

Menantikan Tuhan bisa dilakukan dengan berbagai persiapan. Salah 

satunya adalah dengan berdoa dan melayani teman yang 

membutuhkan bantuan. Tuhan Yesus sungguh mengasihi kita. Maka 

kedatangan-Nya perlu kita siapkan dengan baik. Gereja memiliki 

waktu hampir satu bulan untuk mempersiapkan Hari Kelahiran Tuhan 

Yesus. Ada yang mempersiapkan koor, ada yang menyiapkan gua 

natal, bahkan ada yang berlatih menjadi petugas misa. Kita pun bisa 

ikut mempersiapkan dengan membantu mereka dan juga dengan 

usaha kita sendiri. Kita bisa mendoakan mereka, bisa pula 

menyiapkan hadiah khusus bagi Tuhan Yesus, bisa pula sering 
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membaca Kitab Suci, dan lain sebagainya. Ada banyak cara yang bisa 

kita lakukan untuk berjaga menantikan Tuhan Yesus.  

10. DOA PENUTUP 

Pendamping/fasilitator memimpin doa ini (dengan ditirukan peserta) 

atau bisa menunjuk salah satu peserta untuk membaca doa (bila 

memungkinkan). Perlu diingat bahwa doa ini membawa suasana 

untuk masuk dalam pembacaan Kitab Suci. 

Bapa yang Mahabaik, kami bersyukur bisa bergembira dalam 

pertemuan ini. Kami bergembira juga bisa mulai mempersiapkan 

kelahiran Tuhan Yesus Putra-Mu. Kami ingin mempersiapkan dengan 

baik. Semoga apa yang sudah kami buat ini dapat menyenangkan 

Tuhan Yesus. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. 

11. LAGU PENUTUP  

Pertemuan ditutup dengan lagu ini. Dapat pula ditambahkan dengan 

gerakan yang sesuai. Perlu diingat, tidak ada gerakan 

wajib/baku/resmi dalam setiap lagu (kecuali lagu tanda salib).  

ANAK KATOLIK 

Aku bangga jadi anak Katolik 

penuh kasih berdoa untuk teman 

penuh kasih berderma untuk teman 

kurban kesaksian akan kulakukan 

Bangga bangga jadi anak katolik 

bangga bangga jadi anak katolik 

bangga bangga jadi anak katolik 

kurban kesaksiann akan kulakukan 
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PERTEMUAN KEDUA 

AMPUNILAH 

 

TUJUAN: Mengajak Anak-anak berani meminta maaf bila berbuat salah, 

baik kepada sesama maupun kepada Tuhan.  

BAHAN DAN SARANA YANG PERLU DISIAPKAN:  

• Kitab Suci 

• Alat mewarnai @ 

• Alat tulis ® 

 

1. LAGU PEMBUKA 

Lagu Pembuka ini menjadi sarana untuk mendapatkan perhatian 

peserta sekaligus menumbuhkan semangat dan mengantar pada tema. 

Bisa pula ditambahkan lagu lain sesuai dengan kondisi setempat.  

HATIKU HATIMU  

Hatiku hatimu hatimu hatiku 3x 

Hati kita satu 

Kau sahabat yang ada saat ku suka 

Kau sahabat yang ada saat kusedih 

Kau sahabat yang selalu menemaniku 

Kaulah sahabatku 

 

2. PENGANTAR 

Pendamping/fasilitator memberi sedikit penjelasan mengenai tema 

dan kegiatan yang akan dilakukan. Salah satu inti pokok pengantar 

adalah sebagai berikut (dapat ditambahkan atau digubah sesuai 

dengan daya tangkap dan minat peserta): 

Adik-adik, kita sudah memasuki minggu Adven yang kedua. Kali ini 

kita akan mendengarkan bacaan mengenai Yohanes Pembaptis. Tentu 
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kalian sudah kenal siapa Yohanes Pembaptis. Nabi kita yang satu ini 

memang unik. Tapi seperti nabi lainnya, dia mempersiapkan 

kedatangan Mesias, yaitu Tuhan Yesus dengan mengajak orang untuk 

bertobat. Pertobatan memang menjadi salah satu cara kita bersiap 

menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Mari sekarang kita berdoa 

sebelum mendengarkan sabda Tuhan tentang Yohanes Pembaptis. 

3. DOA PEMBUKA 

Pendamping/fasilitator memimpin doa ini (dengan ditirukan peserta) 

atau bisa menunjuk salah satu peserta untuk membaca doa (bila 

memungkinkan). Perlu diingat bahwa doa ini membawa suasana 

untuk masuk dalam pembacaan Kitab Suci. 

Bapa yang Mahabaik, terima kasih telah mempertemukan kami lagi 

dalam Sekolah Minggu ini. Kami gembira bisa bertemu dengan 

teman-teman kami lagi. Apalagi dalam minggu Adven yang kedua ini. 

Kami ingin mengenal St. Yohanes Pembaptis dan melaksanakan yang 

dikatakanya. Semoga dengan begitu, kami bisa mempersiapkan 

kedatangan Putra-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. 

Bagi kelas kecil, setelah doa, anak-anak dipersilakan menempelkan 

“api” korona Adven yang kedua. 

4. BACAAN KITAB SUCI 

Kitab Suci dapat dibaca atau diperagakan sesuai dengan kesiapan 

pendamping/fasilitator. 

Yohanes Pembaptis 

(Mrk 1:5-8) 

Suatu kali datanglah kepada Yohanes Pembaptis orang-orang dari 

seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil 

mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes 

memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya 

belalang dan madu hutan. 

Inilah yang diberitakannya: "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih 

berkuasa dari padaku; membungkuk dan membuka tali kasut-Nya 
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pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan 

membaptis kamu dengan Roh Kudus." 

 

5. PENDALAMAN BACAAN 

Bacaan diperdalam dan dikuatkan dengan beberapa pertanyaan. 

Pemaknaan yang disajikan di sini adalah contoh yang bisa 

dikembangkan lagi. 

• Siapa saja yang datang kepada Yohanes Pembaptis? 

• Untuk apa mereka datang kepada Yohanes Pembaptis? 

• Bagaimana pakaian Yohanes Pembaptis? 

• Apa makanannya? 

• Siapakah yang dikatakan Yohanes Pembaptis sebagai orang yang 

lebih berkuasa dari padanya? 

Yohanes Pembaptis memang unik, pakaian dan makanannya juga 

unik. Itu semua menampakkan kesederhanaannya. Selain itu cara 

hidup yang unik menjadi simbol pertobatan bagi banyak orang. Dia 

ingin banyak orang mau menjadi rendah hati, mengakui dosa-dosa 

dan kesalahannya. Itulah cara yang perlu dilakukan dalam 

menantikan Tuhan Yesus.  

6. AYAT EMAS 

“Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu 

dengan Roh Kudus” 

 

7. AKTIVITAS 

a. Usia Anak 

Mewarnai dan Menempel Gambar 

• Pendamping menyediakan gambar seperti yang ada pada 

contoh di dalam LAMPIRAN 2.  

• Lalu anak-anak diminta untuk mewarnai dan kemudian 

menempelkan ayat emas mereka.  
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b. Usia Remaja 

Mencari Pasangan Kata 

• Setiap anak diberi fotokopian dari tabel di Lampiran III. 

• Tugas mereka adalah memasangkan Pernyataan I dan 

Pernyataan II sehingga menjadi kalimat yang baik dan sesuai 

dengan isi kitab suci hari ini.  

• Suatu kali, dan., dan. 

• Inilah yang diberitakannya: "; membungkuk dan membuka 

tali kasut-Nya pun aku tidak layak.,." 

 

No PERNYATAAN I No PERNYATAAN II 

1 sambil mengaku dosanya A orang-orang dari seluruh 

daerah Yudea dan semua 

penduduk Yerusalem 

2 Yohanes memakai jubah bulu 

unta 

B dan madu hutan 

3 datanglah kepada Yohanes 

Pembaptis 

C Ia yang lebih berkuasa dari 

padaku 

4 Sesudah aku akan datang D tetapi Ia akan membaptis 

kamu dengan Roh Kudus 

5 Aku membaptis kamu dengan 

air 

E mereka dibaptis di sungai 

Yordan 

6 makanannya belalang F dan ikat pinggang kulit 

 

1 2 3 4 5 6 

      

 

8. PEMAKNAAN AKTIVITAS 

Pemaknaan ini harus dilakukan agar aktivitas sungguh mendukung 

tema. Bahkan bila dapat, dikaitkan dengan bacaan kitab suci. Peserta 

pun dapat ditanya mengenai pendapat atau komentar mengenai 

aktivitas tersebut.  
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a. Usia Anak: 

Gambar yang kalian buat adalah gambaran siapa Yohanes 

Pembaptis. Pakaiannya sederhana. Dia adalah orang yang rendah 

hati, baik di hadapan sesama maupun Tuhan. Yohanes Pembaptis 

mengajak banyak orang untuk bertobat. Orang-orang mau diajak 

bertobat karena mereka ingin bertemu dengan Mesias, yaitu 

Tuhan Yesus sendiri. 

b. Usia Remaja: 

Yohanes Pembaptis mengajak orang-orang untuk bertobat. 

Mereka mau bertobat karena menantikan Mesias yaitu Tuhan 

Yesus sendiri. Kita pun menantikan Tuhan Yesus. Kita perlu 

bertobat pula. Bila kita melakukan kesalahan, kita tidak usah malu 

untuk meminta maaf. Bila bertengkar, kita pun kemudian berani 

berdamai lagi. Inilah kerendahan hati yang diajarkan Yohanes 

Pembaptis. Bagi yang sudah komuni pertama, tentu bisa 

menerima Sakramen Tobat. Tidak perlu malu untuk mengaku 

dosa karena Romo akan menerima pengakuan itu dengan baik. 

Dia tidak akan memarahimu. Romo malah akan membantumu 

dengan memberi nasehat yang berguna. Dan yang utama, hati 

kamu menjadi bersih dari dosa.  

9. PENEGUHAN 

Peneguhan ini menjadi penutup yang menyimpulkan pertemuan pada 

hari ini. Penutup ini berisikan kesimpulan dan perutusan. Hendaknya 

tidak disampaikan terlalu panjang.  

Pertobatan kita itu membantu kita dalam menyiapkan diri 

menyambut Kelahiran Tuhan Yesus. Tentu kita tidak ingin 

menyambut Tuhan Yesus dengan saling bertengkar dan berkelahi atau 

juga dengan dendam dan marah. Bila kita mau memaafkan maka 

akan tercipta kedamaian. Dan kalau kita mau meminta maaf, maka 

kita juga merasa damai. Bapa ingin agar kita menjadi anak-anak yang 

baik. 
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10. DOA PENUTUP 

Pendamping/fasilitator memimpin doa ini (dengan ditirukan peserta) 

atau bisa menunjuk salah satu peserta untuk membaca doa (bila 

memungkinkan). Perlu diingat bahwa doa ini membawa suasana 

untuk masuk dalam pembacaan Kitab Suci. 

Bapa yang Mahabaik, terima kasih telah hadir dalam pertemuan kami 

ini. Semoga kami menjadi murid Yesus yang baik. Kami mau meminta 

maaf bila melakukan kesalahan. Dan kami juga memaafkan bila ada 

teman atau orang lain yang meminta maaf kepada kami. Semoga 

dengan begitu kami menjadi anak-anak-Mu yang baik. Demi Kristus 

Tuhan kami. Amin.  

11. LAGU PENUTUP  

Pertemuan ditutup dengan lagu ini. Dapat pula ditambahkan dengan 

gerakan yang sesuai. Perlu diingat, tidak ada gerakan 

wajib/baku/resmi dalam setiap lagu (kecuali lagu tanda salib).  

ANAK KATOLIK 

Aku bangga jadi anak Katolik 

penuh kasih berdoa untuk teman 

penuh kasih berderma untuk teman 

kurban kesaksian akan kulakukan 

Bangga bangga jadi anak katolik 

bangga bangga jadi anak katolik 

bangga bangga jadi anak katolik 

kurban kesaksian akan kulakukan
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PERTEMUAN KETIGA 

RENDAH HATI 

 

TUJUAN: Mengajak Anak-anak bersikap rendah hati demi kehadiran 

Tuhan Yesus 

BAHAN DAN SARANA YANG PERLU DISIAPKAN:  

• Kitab Suci 

• Gambar sesuai pola @ 

• Alat mewarnai @ 

• Gunting @ 

• Lem @ 

 

1. LAGU PEMBUKA 

Lagu Pembuka ini menjadi sarana untuk mendapatkan perhatian 

peserta sekaligus menumbuhkan semangat dan mengantar pada tema. 

Bisa pula ditambahkan lagu lain sesuai dengan kondisi setempat.  

SUKA CITA DI HATIKU  

Adalah suka cita di hatiku 

Dihatiku dihatiku 

Adalah suka cita di hatiku 

Diberikan Tuhanku 

*Aku bahagia bersuka cita 

Ada kasih Yesus di hatiku 2x 

Adalah damai sejahtera  

Di dalam hatiku 

Dihatiku dihatiku 

Adalah damai sejahtera  

Di dalam hatiku  

Diberikan Tuhanku* 
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2. PENGANTAR 

Pendamping/fasilitator memberi sedikit penjelasan mengenai tema 

dan kegiatan yang akan dilakukan. Salah satu inti pokok pengantar 

adalah sebagai berikut (dapat ditambahkan atau digubah sesuai 

dengan daya tangkap dan minat peserta): 

Adik-adik, sekarang ini kita sudah semakin mendekati Hari Raya 

Kelahiran Tuhan Yesus. Hari ini adalah minggu ketiga kita menantikan 

kelahiran Tuhan Yesus. Kita akan belajar lagi dari Santo Yohanes 

Pembaptis dalam mengisi waktu berjaga dan penantian kita ini.  

Salah satu sifat yang baik diteladani dari Santo Yohanes Pembaptis 

adalah rendah hati. Adik-adik pasti bisa menjadi rendah hati seperti 

Santo Yohanes Pembaptis. Sifat ini akan membuat kita bisa bersahabat 

dengan lebih banyak orang. Untuk itu mari sekarang kita berdoa, 

agar dalam pertemuan ini kita belajar bagaimana menjadi orang yang 

rendah hati. 

3. DOA PEMBUKA 

Pendamping/fasilitator memimpin doa ini (dengan ditirukan peserta) 

atau bisa menunjuk salah satu peserta untuk membaca doa (bila 

memungkinkan). Perlu diingat bahwa doa ini membawa suasana 

untuk masuk dalam pembacaan Kitab Suci. 

Bapa yang Mahabaik, kami bersyukur atas kesempatan kami 

berjumpa lagi dalam mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus Putra-

Mu. Semoga kami mampu belajar menyambut kelahiran Putra-Mu 

dengan rendah hati seperti Santo Yohanes Pembaptis. Demi Kristus 

Tuhan kami. Amin.  

Bagi kelas kecil, setelah doa, anak-anak dipersilakan menempelkan 

“api” korona Adven yang ketiga. 

4. BACAAN KITAB SUCI 

Kitab Suci dapat dibaca atau diperagakan sesuai dengan kesiapan 

pendamping/fasilitator. 
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Yohanes Pembaptis 

(Yoh 1:6-8,19-23) 

Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes; ia datang 

sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh 

dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus 

memberi kesaksian tentang terang itu.  

Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem 

mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk 

menanyakan dia: "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, 

katanya: "Aku bukan Mesias."  

Lalu mereka bertanya kepadanya: "Kalau begitu, siapakah engkau? 

Elia?" Dan ia menjawab: "Bukan!" "Engkaukah nabi yang akan 

datang?" Dan ia menjawab: "Bukan!" Maka kata mereka kepadanya: 

"Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka 

yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?"  

Jawabnya: "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun: 

Luruskanlah jalan Tuhan! seperti yang telah dikatakan nabi Yesaya." 

 

5. PENDALAMAN BACAAN 

Bacaan diperdalam dan dikuatkan dengan beberapa pertanyaan. 

Pemaknaan yang disajikan di sini adalah contoh yang bisa 

dikembangkan lagi. 

• Siapa yang mengutus Yohanes? 

• Dia datang sebagai saksi, saksi tentang siapa? 

• Siapa yang datang dan bertanya kepada Yohanes?  

• Dikira siapakah Yohanes oleh orang-orang yang datang 

kepadanya? 

Yohanes pada waktu itu sudah terkenal dan disukai banyak orang. 

Orang-orang tersebut sering memuji kebijaksanaan Yohanes. Maka 

mereka mengira bahwa Yohanes adalah Mesias (Pahlawan yang 

dinantikan bangsa Israel untuk membebaskan mereka), Elia (Nabi 

besar yang dikagumi bangsa Israel), dan ia dikira juga sebagai nabi 
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yang akan datang. Tapi Yohanes menyadari diri bukan siapa-siapa. 

Maka ia menolak menerima gelar atau sebutan itu. Malah dia 

menyatakan diri sebagai hamba dari Mesias, Sang Terang yang dia 

wartakan. Dia hanya menyiapkan jalan bagi Sang Terang.  

6. AYAT EMAS 

"Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun: Luruskanlah 

jalan Tuhan!" 

 

7. AKTIVITAS 

a. Usia Anak 

Membuat Cemara Natal Penuh Hiasan 

• Pendamping menyiapkan gambar yang ada pada contoh di 

dalam LAMPIRAN 3 dan 4.  

• Lampiran 3 merupakan pohon Cemara Natal. setiap anak 

mendapat satu gambar. Lampiran 4 merupakan hiasannya. 

Ada dua unit hiasan. Masing-masing anak mendapat satu 

unit. Setiap unit pasti ada gambar yang dobel. 

• Kemudian kedua gambar tersebut diberi warna. Gambar 

hiasan yang telah diwarnai itu digunting sesuai dengan 

bentuknya.  

• Setelah itu potongan gambar hiasan yang dobel itu diberikan 

kepada teman lain yang memerlukan. Demikian pula bagi 

mereka yang membutuhkan, juga diajak untuk berani 

memohon dan meminta dari teman lainnya.  

b. Usia Remaja 

Permainan Mencari Teman  

• Permainan ini dilakukan dalam kelompok besar. 

• Mereka diajak berdiri dan membuat lingkaran besar. 

Kemudian mereka diajak bernyanyi “Jalan Serta Yesus” 

sambil membuat lingkaran bergerak ke arah yang sama (misal 

ke kanan). Pada awal ini mereka diajak bernyanyi dulu 

selama beberapa lagu. Kemudian sebelum berakhir, 

pendamping menyebutkan angka.  
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• Angka tersebut adalah jumlah anak dalam satu kelompok 

baru yang harus mereka bentuk. Angka pertama adalah 

angka yang kecil, dan semakin lama semakin besar.  

• Setelah pendamping menyebutkan angka dan lagu berakhir, 

anak-anak langsung diminta membentuk kelompok kecil 

dengan jumlah yang disebutkan dan membuat lingkaran 

dengan bergandengan tangan. 

• Bila dalam dua atau tiga kali perubahan kelompok ada yang 

masih menggerombol dalam jenis kelamin yang sama, maka 

bisa diatasi dengan menyebut jumlah angka dengan 

komposisi yang variatif (misal: 2 putra 2 putri).  

• Setelah semakin lama mereka membentuk kelompok semakin 

besar, maka dapat diakhiri dengan menyatukan seluruhnya 

dalam satu lingkaran besar lagi.  

• Mereka pasti akan saling berebut teman atau juga ada yang 

malu-malu masuk bergabung dengan “kelompok lain”. 

Namun justru inilah yang akan menjadi permenungan 

mereka. 

 

8. PEMAKNAAN AKTIVITAS 

Pemaknaan ini harus dilakukan agar aktivitas sungguh mendukung 

tema. Bahkan bila dapat, dikaitkan dengan bacaan kitab suci. Peserta 

pun dapat ditanya mengenai pendapat atau komentar mengenai 

aktivitas tersebut.  

a. Usia Anak: 

Adik-adik, dengan berani memohon atau meminta kepada yang 

lain membuat kita bisa belajar menjadi rendah hati. Demikian 

pula tadi saat teman-teman lain meminta pada kalian, kalian rela 

memberikannya. Rendah hati bisa diwujudkan dengan membantu 

dan memohon bantuan orang lain. Tidak usah malu mengatakan 

meminta tolong. Dan rela hatilah dalam menolong orang lain.   
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b. Remaja:  

Menjadi rendah hati tidaklah gampang. Seperti dalam permainan 

ini, saat kalian harus berani meminta tolong teman lain untuk 

bergabung bersama kalian agar jumlahnya pas. Juga kerendahan 

hati kita diuji saat kita memohon agar dimasukkan ke dalam 

kelompok lain. Pernahkah kita minta tolong atau memohon 

kepada orang lain? Kalau ya, ini menjadi latihan kita untuk 

rendah hati.   

9. PENEGUHAN 

Peneguhan ini menjadi penutup yang menyimpulkan pertemuan pada 

hari ini. Penutup ini berisikan kesimpulan dan perutusan. Hendaknya 

tidak disampaikan terlalu panjang.  

Untuk menjadi rendah hati ada banyak cara. Rendah hati bisa 

dilakukan dengan mau mengalah, berbagi makanan, mendahulukan 

yang lebih membutuhkan atau kesulitan, mau antri, mau 

mengucapkan “minta tolong” saat membutuhkan bantuan orang lain, 

mau meminta maaf dan sebagainya.  

10. DOA PENUTUP 

Pendamping/fasilitator memimpin doa ini (dengan ditirukan peserta) 

atau bisa menunjuk salah satu peserta untuk membaca doa (bila 

memungkinkan). Perlu diingat bahwa doa ini membawa suasana 

untuk masuk dalam pembacaan Kitab Suci. 

Bapa yang Mahabaik, semoga kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang 

rendah hati. Semoga kami bisa membawa kebahagiaan dan 

kegembiraan bagi teman-teman kami. Itulah yang akan kami 

persembahkan kepada Tuhan Yesus, Putra-Mu, yang akan segera 

datang ke dunia. Dialah Kristus Tuhan kami. Amin.  
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11. LAGU PENUTUP  

Pertemuan ditutup dengan lagu ini. Dapat pula ditambahkan dengan 

gerakan yang sesuai. Perlu diingat, tidak ada gerakan 

wajib/baku/resmi dalam setiap lagu (kecuali lagu tanda salib).  

ANAK KATOLIK 

Aku bangga jadi anak Katolik 

penuh kasih berdoa untuk teman 

penuh kasih berderma untuk teman 

kurban kesaksian akan kulakukan 

Bangga bangga jadi anak katolik 

bangga bangga jadi anak katolik 

bangga bangga jadi anak katolik 

kurban kesaksian akan kulakukan 
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PERTEMUAN KEEMPAT 

TUK BERI KESAKSIAN 

 

TUJUAN: Mengajak Anak-anak menyiapkan kedatangan Tuhan Yesus 

dengan membangun sikap berbakti seperti Maria 

BAHAN DAN SARANA YANG PERLU DISIAPKAN:  

• Kitab Suci 

• Gambar sesuai pola @ 

• Alat mewarnai @ 

• Gunting @ 

 

1. LAGU PEMBUKA 

Lagu Pembuka ini menjadi sarana untuk mendapatkan perhatian 

peserta sekaligus menumbuhkan semangat dan mengantar pada tema. 

Bisa pula ditambahkan lagu lain sesuai dengan kondisi setempat.  

ANAK MISIONER  

Kami anak-anak misioner 

Kami sobat-sobat Tuhan Yesus 

Berdoa berderma itulah hidupku 

Berkurban kesaksian so pasti 

ayolah kawan kita bersama 

marilah membangun dunia baru 

2. PENGANTAR 

Pendamping/fasilitator memberi sedikit penjelasan mengenai tema 

dan kegiatan yang akan dilakukan. Salah satu inti pokok pengantar 

adalah sebagai berikut (dapat ditambahkan atau digubah sesuai 

dengan daya tangkap dan minat peserta): 

Adik-adik, kini kita sudah masuk pada persiapan akhir menyambut 

kelahiran Tuhan Yesus. Oleh karena itu kita akan belajar pada orang 
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yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus yaitu Bunda Maria, ibunda 

Yesus. Dari Bunda Maria, kita akan belajar bagaimana menjadi anak 

yang berbakti. Maka, mari sekarang kita berdoa dulu supaya bisa 

mendengarkan kisah Bunda Maria dengan baik.  

3. DOA PEMBUKA 

Pendamping/fasilitator memimpin doa ini (dengan ditirukan peserta) 

atau bisa menunjuk salah satu peserta untuk membaca doa (bila 

memungkinkan). Perlu diingat bahwa doa ini membawa suasana 

untuk masuk dalam pembacaan Kitab Suci. 

Bapa yang Mahabaik, Hari Raya Natal sudah sangat dekat. Kami 

ingin mempersiapkan dengan sungguh kehadiran Tuhan Yesus, 

Putera-Mu. Untuk itu, kami akan belajar dari Bunda Maria, orang 

yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Bantulah kami seperti Bunda 

Maria, hamba yang sungguh berbakti. Demi Kristus, Tuhan kami. 

Amin.  

Bagi kelas kecil, setelah doa, anak-anak dipersilakan menempelkan 

“api” korona Adven yang keempat. 

4. BACAAN KITAB SUCI 

Kitab Suci dapat dibaca atau diperagakan sesuai dengan kesiapan 

pendamping/fasilitator. 

Malaikat Gabriel Mengunjungi Maria 

(Luk 1:26-38) 

Dalam bulan yang keenam Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke 

sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan 

yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga 

Daud; nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah 

Maria, ia berkata: "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan 

menyertai engkau." 

Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam 

hatinya, apakah arti salam itu. Kata malaikat itu kepadanya: "Jangan 

takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan 
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Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan 

seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai Dia Yesus. Ia 

akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah Yang Mahatinggi. 

Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepada-Nya takhta Daud, 

bapa leluhur-Nya, dan Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan 

Yakub sampai selama-lamanya dan Kerajaan-Nya tidak akan 

berkesudahan." 

Kata Maria kepada malaikat itu: "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, 

karena aku belum bersuami?" 

Jawab malaikat itu kepadanya: "Roh Kudus akan turun atasmu dan 

kuasa Allah Yang Mahatinggi akan menaungi engkau; sebab itu anak 

yang akan kaulahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan 

sesungguhnya, Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung 

seorang anak laki-laki pada hari tuanya dan inilah bulan yang keenam 

bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang 

mustahil." 

Kata Maria: "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan; jadilah 

padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan 

dia. 

5. PENDALAMAN BACAAN 

Bacaan diperdalam dan dikuatkan dengan beberapa pertanyaan. 

Pemaknaan yang disajikan di sini adalah contoh yang bisa 

dikembangkan lagi. 

• Siapakah yang disuruh Allah datang ke Bunda Maria? 

• Salam apa yang diberikan kepada Bunda Maria? 

• Apa yang dikatakannya kepada Bunda Maria? 

• Bagaimana Bunda Maria menanggapi tugas itu?  

Tugas yang disampaikan Malaikat Gabriel itu berat. Namun karena 

Allah yang memintanya, Bunda Maria sanggup menjalaninya. Bunda 

Maria sungguh percaya kepada Allah. Ia yakin bahwa bagi Allah tak 

ada yang mustahil. Oleh karena itu dengan senang hati ia berbakti 

pada Allah.  
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6. AYAT EMAS 

"Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan; jadilah padaku menurut 

perkataanmu itu." 

 

7. AKTIVITAS 

a. Usia Anak 

Mewarnai dan Menempel Gambar 

• Pendamping menyediakan gambar seperti yang ada pada 

contoh di dalam LAMPIRAN 5.  

• Lalu gambar diberi warna dan digunting sesuai bentuk.  

• Setelah itu, pada bagian atas gambar diberi lubang. 

Kemudian pada lubang itu dapat diberi tali atau benang 

emas/perak, dan bisa dipakai untuk hiasan pohon Natal.   

b. Usia Remaja 

• Dalam permainan ini anak-anak diajak menemukan pesan 

Bunda Maria dalam pujiannya kepada Allah. 

• Pesan tersebut tertulis dalam bentuk simbol-simbol. Dengan 

kunci yang ada, mereka diminta menerjemahkan simbol yang 

ada. Kunci dan lembaran soal ada di LAMPIRAN 6.  

8. PEMAKNAAN AKTIVITAS 

Pemaknaan ini harus dilakukan agar aktivitas sungguh mendukung 

tema. Bahkan bila dapat, dikaitkan dengan bacaan kitab suci. Peserta 

pun dapat ditanya mengenai pendapat atau komentar mengenai 

aktivitas tersebut.  

a.  Usia Anak: 

Adik-adik, Kelahiran Tuhan Yesus sudah mendekat. Apa yang 

kalian buat adalah sebagai hadiah bagi Tuhan Yesus. Hadiah itu, 

diberikan kepada orangtua atau kakek-nenek kalian di rumah. 

Mengapa mereka? Orangtua adalah wakil dari Tuhan Yesus 

dalam merawat, membesarkan, dan mengasihi kalian. Melalui 

mereka, Tuhan Yesus membimbing kalian. Tuhanlah yang 

memilihkan orangtua bagi kalian. Maka hadiah itu adalah tanda 

bakti kalian kepada orangtua dan Tuhan Yesus sendiri.  
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b. Remaja:  

Kata-kata Bunda Maria yang kalian temukan itu menunjukkan 

betapa berbaktinya dia pada Allah. Apapun peristiwa yang dia 

alami selalu membimbingnya untuk bersyukur dan memuji Allah. 

Kita pun bisa seperti Bunda Maria, berani bersyukur dan memuji 

Allah, apapun yang kita alami.   

9. PENEGUHAN 

Peneguhan ini menjadi penutup yang menyimpulkan pertemuan pada 

hari ini. Penutup ini berisikan kesimpulan dan perutusan. Hendaknya 

tidak disampaikan terlalu panjang.  

Berbakti kepada Allah ada banyak caranya. Mulai dari rajin mengikuti 

Perayaan Ekaristi. Ekaristi diikuti dengan baik, memperhatikan imam 

dan ikut berdoa. Juga kalau kita rajin berdoa setiap hari, termasuk 

berbakti. Membantu orang tua membersihkan dan menata rumah 

juga merupakan berbakti. Orang tua kita adalah orang yang 

dipercaya Allah mendidik dan merawat kita. Berbakti juga bisa 

dengan menghormati bapak ibu guru kita di sekolah. Ada banyak 

kesempatan kita berbakti kepada Allah melalui banyak orang.  

10. DOA PENUTUP 

Pendamping/fasilitator memimpin doa ini (dengan ditirukan peserta) 

atau bisa menunjuk salah satu peserta untuk membaca doa (bila 

memungkinkan). Perlu diingat bahwa doa ini membawa suasana 

untuk masuk dalam pembacaan Kitab Suci. 

Bapa yang Mahabaik, semoga kami mampu berbakti kepada-Mu 

dengan tulus ikhlas. Terima kasih Engkau memberikan banyak orang 

yang memperhatikan kami. Semoga kami dapat berbakti kepadamu 

dengan menghormati dan membantu mereka. Semoga kami pun rajin 

dalam doa dan Perayaan Ekaristi. Demi Kristus Tuhan kami. Amin.  
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11. LAGU PENUTUP  

Pertemuan ditutup dengan lagu ini. Dapat pula ditambahkan dengan 

gerakan yang sesuai. Perlu diingat, tidak ada gerakan 

wajib/baku/resmi dalam setiap lagu (kecuali lagu tanda salib).  

 

ANAK KATOLIK 

Aku bangga jadi anak Katolik 

penuh kasih berdoa untuk teman 

penuh kasih berderma untuk teman 

kurban kesaksian akan kulakukan 

Bangga bangga jadi anak katolik 

bangga bangga jadi anak katolik 

bangga bangga jadi anak katolik 

kurban kesaksian akan kulakukan 
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LAMPIRAN 1 
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LAMPIRAN 2 
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LAMPIRAN 3   
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LAMPIRAN 4 
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LAMPIRAN 5 
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LAMPIRAN 6 

Kunci Sandi 

               

A B D E G H I J K L M N P R S 

 

   

T U Y 

 

Ayat 1 

             

             

 

                

                

 

              

              

 

          

          

Ayat 2 

                

                

 

     

     

Ayat 3 
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Kunci Jawaban 

Ayat 1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendakMu 

Ayat 2: Aku mengagungkan Tuhan 

Ayat 3: Bagi Allah tidak ada yang mustahil 


