
 

  



 

PANDUAN 

PENDALAMAN IMAN ANAK DAN REMAJA 

MASA ADVEN 2018 

 

 

 

 

“APA YANG HARUS KUPERBUAT”  



Pendalaman Iman Anak Masa Advent 2018  2 

KATA PENGANTAR 

 

APA YANG HARUS KAMI PERBUAT: adalah suatu ajakan bagi kita untuk 

menyimpulkan gerak dan dinamika pergulatan Gereja Katolik Keuskupan 

Purwokerto, yang selama setahun ini berjerih payah dalam kerjasama dengan 

mereka yang berkehendak baik mengkonkretakan ajakan dan seruan KWI di 

sidangnya bulan November 2017. Hasil sidang itu disosialisasikan oleh 

Keuskupan Purwokerto kepada para imam dalam rapat pastores di bulan 

Desember bulan keduabelas di tahun 2017. Di akhir sosialisasi itu, harapan arah 

pastoral Keuskupan di tahun 2018 ditandaskan. Pastoral Kebangsaan menjadi 

pilihan focus pastoral. Harapannya, Gereja Keuskupan mengobarkan sesanti 

“Menjadi Gereja yang Relevan dan Signifikan: Tugas Gereja Menyucikan 

Dunia”. Pada bulan Juni, Keuskupan membagikan buku Nota Pastoral KWI yang 

berjudul “Panggilan Gereja dalam Hidup Berbangsa: menjadi Gereja yang 

Relevan dan Signifikan”. Saya menangkap buku ini dapat melengkapan para 

pemangku pelayan pastoral untuk menggerakkan umat mengkonkretkan iman 

dalam hidup bersama semua komponen bangsa yang Pancasilais, ber-Binnekha, 

ber-NKRI dan ber-UUD Dasar 45. 

Selama tahun 2018 ini, memang tidak ada panitia atau tim khusus dari Keuskupan 

yang mengawal dan mengobarkan roh pastoral tersebut. Hal itu dipercayakan 

kepada paroki, komisi dan komunitas umat beriman untuk menterjemahkan dan 

mengusahakan upaya-upaya konkretnya. Maka, di akhir tahun ini, mari kita 

bertanya, “Apa yang harus kami perbuat?” supaya kehidupan beriman dan 

bermasyarakat ini makin mewujudkan jatidiri Gereja yang dipanggil dan diutus 

menjadi gereja yang relevan dan signifikan? Selain itu, bahan pendalaman ini 

bertujuan membantu umat beriman untuk siap menyongsong Natal, kelahiran 

Yesus Kristus, Juru Selamat.  
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Biasanya, umat bertanya: apa tema Natal 2018. Sampai buku ini masuk ke 

percetakan, pertanyaan itu belum bisa dijawab. Biasanya tema Natal keluar di 

akhir November, sesudah para uskup selesai mengadakan sidang tahunan. 

“Mejadi Gereja Yang Relevan Dan Signifikan: Apa Yang Harus Kami Perbuat” 

adalah tema pengolahan Pendalaman Iman masa Adven 2018, masa Penantian 

Kelahiran Tuhan Yesus, masa menantikan kelahiran Gereja, kelahiran 

persekutuan umat beriman yang mewujudkan diri menjadi relevan dan signifikan 

bagi masyarakat. Jadi bukan tema Natal. Namun, jika Anda ingin menjadikannya 

sebagai tema natal, dipersilakan. Tema PI Adven Anak dan Remaja diuraikan 

oleh KKI dalam empat sub tema yakni: Janji Tuhan Padaku, Aku Akan Menepati 

Janjiku, Aku Mau Bertobat, dan Aku Harus Berbuat. 

Bahan ini disiapkan oleh Komisi Karya Misioner dan Karya Kepausan Indonesia 

Keuskupan Purwokerto yang dikoordinatori oleh RD. VF. Dimas Martin Yuniar. 

Trimakasih atas kerjasamanya. 

Selamat bertekun setia mempersiapkan hati dan budi menyambut Juruselamat 

kita, Yesus Kristus, Tuhan kita. 

  

 

RD. VF. Dimas Martin Yuniar 

Ketua KKM/KKI 

RD Sulpicius Parjono 

Ketua Komkat 
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PERTEMUAN PERTAMA 
JANJI TUHAN PADAKU 

 

TUJUAN: Anak-anak menemukan janji Tuhan bagi mereka. 

BAHAN DAN SARANA YANG PERLU DISIAPKAN:  

• Kitab Suci @® 

• Gambar sesuai contoh @® 

• Alat mewarnai @ 

• Gunting dan lem @® 

• 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.  

ROH ALLAH  

Bila Roh Allah ada di hatiku 

Ku ‘kan menari Sperti Daud menari  

Bila Roh Allah ada di dalamku 

Ku ‘kan menari Sperti Daud menari 

Ku ‘kan menari, Ku ‘kan menari 

Ku ‘kan menari sperti Daud menari 

Ku ‘kan menari, Ku ‘kan menari 

Ku ‘kan menari sperti Daud menari 

 

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): 



Pendalaman Iman Anak Masa Advent 2018  5 

Adik-adik, tiga minggu lagi kita akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus 

Kristus. Untuk itu kita perlu menyiapkan diri menyambut peringatan 

kelahitan Tuhan Yesus. Yang perlu kita siapkan adalah diri kita masing-

masing. Semoga dengan demikian, kita siap merayakan Tuhan Yesus yang 

lahir di tengah-tengah kita. Untuk itu kita perlu bersyukur atas apa yang 

sudah diberikan Tuhan kepada kita. Apa sih yang Tuhan janjikan kepada 

kita, sehingga kita menantikan-Nya?  

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 berterima kasih kepada-Mu. Kami bisa 

berkumpul dalam pendalaman iman ini. berkatilah kami supaya bisa 

memahami janji-Mu kepada kami, anak-anak-Mu. Semoga kami dapat 

belajar beriman dengan gembira. Demi Yesus Kristus, Juru Selamat kami. 

Amin.  

4. BACAAN KITAB SUCI 

Kitab Suci dapat dibaca atau diperagakan sesuai dengan kesiapan 

pendamping/fasilitator. 

Janji Tuhan  

(Yer 12:14-16) 

Pada waktu itu, Yeremia menyampaikan Sabda Tuhan demikian: 

"Sesungguhnya, waktunya akan datang, demikianlah firman TUHAN, 

bahwa Aku akan menepati janji yang telah Kukatakan kepada kaum Israel 

dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu Aku akan 

menumbuhkan Tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan 

dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan, dan 

Yerusalem akan hidup dengan tenteram. Dan dengan nama inilah mereka 

akan dipanggil: TUHAN keadilan kita!  
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5. PENDALAMAN BACAAN 

Bacaan diperdalam dan dikuatkan dengan beberapa pertanyaan. 

Pemaknaan yang disajikan di sini adalah contoh yang bisa dikembangkan 

lagi. 

• Apa saja janji Tuhan? (menumbuhkan Tunas keadilan bagi Daud, 

melaksanakan keadilan dan kebenaran, Yehuda akan dibebaskan, 

dan Yerusalem akan hidup dengan tenteram) 

• Dengan nama apakah mereka akan dipanggil? (Tuhan keadilan 

kita) 

• Siapakah yang akan dibebaskan? (Yehuda) 

• Siapakah yang akan hidup tenteram? (Yerusalem) 

Inilah janji Tuhan yang disampaikan kepada umat-Nya melalui Yeremia. 

Tuhan memberikan janji agar manusia menjadi setia pada-Nya. Demikian 

pula kepada kita anak-anak-Nya yang terkasih. Tuhan juga berjanji sukacita 

dan kegembiraan kepada kita.  

Kelahiran Tuhan Yesus juga membawa sukacita dan kegembiraan. Itu yang 

juga dijanjikan Tuhan kepada kita. Maka kita menyiapkan kelahiran Tuhan 

Yesus agar kita pun mendapatkan janji Tuhan itu. Malahan Tuhan Yesus 

itulah yang dijanjikan Allah sebagai janji yang sungguh patut kita syukuri.   

6. AYAT EMAS 

“Aku akan menepati janji yang telah Kukatakan kepada kaum Israel dan 

kaum Yehuda” 

 

7. AKTIVITAS 

a. Usia Anak 

Menemukan Janji Allah 

• Pendamping menyediakan gambar LAMPIRAN 1 dengan 

menggunakan kertas karton atau sampul. Gambar LAMPIRAN 

2 juga disediakan sebanyak jumlah peserta dengan jenis kertas 

yang serupa.  
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• Gambar pertama langsung dibagikan kepada anak-anak, 

sedangkan gambar kedua dibagikan setelah dipotong-potong 

dan dikumpulkan menjadi satu.  

• Bila jumlah peserta sangat banyak, mereka bisa dibuat menjadi 

beberapa kelompok, dan gambar kedua dibagikan per 

kelompok.  

• Anak-anak kemudian diberi kesempatan menemukan 

gambar/kata yang dia inginkan diberikan oleh Tuhan 

kepadanya. 

• Anak-anak bebas memilih sesuai pemahaman dan 

penalarannya.  

• Potongan gambar yang dipilih (tentu lebih dari tiga) 

ditempelkan pada gambar pertama. 

 

b. Usia Remaja 

Janji Allah Bagiku 

• Pendamping menyediakan gambar (ada pada LAMPIRAN 3) 

dengan menggunakan kertas karton atau sampul. Setiap 

gambar digandakan sebanyak seperempat dari jumlah peserta. 

Kemudian gambar tersebut dipotong-potong.  

• Potongan gambar itu kemudian dikumpulkan jadi satu di 

tengah para peserta. Sebelumnya, peserta diajak duduk 

melingkar. 

• Bila jumlah peserta sangat banyak, mereka bisa dibuat menjadi 

beberapa kelompok, dan potongan gambar dibagikan per 

kelompok.  

• Anak-anak kemudian diberi kesempatan menemukan satu kata 

yang dia inginkan diberikan oleh Tuhan kepadanya. 

• Anak-anak bebas memilih sesuai pemahaman dan 

penalarannya. 

• Anak-anak kemudian mencari ayat kitab suci yang tertulis di 

potongan gambar dan menuliskan ulang ayat tersebut di 

belakang kata tersebut.  
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• Setelah semua selesai, mereka diberi kesempatan bercerita, 

mengapa memilih kata (janji Tuhan) itu.  

 

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: 

Ada banyak janji Tuhan kepada kita. Saat ini, anak-anak telah memilih 

beberapa janji Tuhan ini untuk didoakan. Tuhan begitu sayang kepada 

kita, maka ia memberikan janji kepada kita. Maka kita akan rajin berdoa 

supaya Tuhan memberikan janji-Nya kepada kita.    

b. Usia Remaja: 

Janji Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Janji Tuhan ini juga bisa menjadi 

doa kita. Kita tahu apa yang sebenarnya kita butuhkan. Dan Tuhan 

mendengar apa yang kita doakan. Dia pun berjanji akan memberikan yang 

terbaik kepada kita. Seringkali manusia tidak sabar kepada Tuhan. Atau 

malahan manusia memiliki keinginan yang berbeda dengan janji Tuhan. 

Janji Tuhan itu bukan hanya demi kepentingan kita seorang, namun juga 

berbagai orang. Apakah sungguh yang kita inginkan dari Tuhan juga 

membuat hidup kita bermanfaat bagi sesama? 

 

9. PENEGUHAN 

Peneguhan ini menjadi penutup yang menyimpulkan pertemuan pada hari 

ini. Penutup ini berisikan kesimpulan dan perutusan. Hendaknya tidak 

disampaikan terlalu panjang.  

Janji Tuhan yang paling besar dan indah adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan 

Yesus yang nantinya akan menebus dosa-dosa manusia, membuat orang 

menjadi sembuh, membuat orang buta bisa melihat, membuat orang 

lumpuh menjadi bisa berjalan lagi, bahkan Ia bisa menghidupkan orang 

mati. Tuhan Yesus juga merupakan Janji Tuhan yang membuat kita 

menjadi semakin dekat dengan Tuhan. Dia pula yang setiap Ekaristi 
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disambut dalam komuni. Dia pula yang dalam berkat anak diterima dalam 

bentuk tanda salib. Tuhan sungguh ingin dekat kepada kita serta menjaga 

kita. Kita patut bersyukur atas Janji Allah ini.  

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 menemukan janji-Mu pada hari ini. 

kami juga lebih bersyukur karena Engkau memberikan Tuhan Yesus kepada 

kami. Semoga melalui Tuhan Yesus, kami semakin dekat dengan-Mu. 

Bantulah kami untuk setia dalam doa kami. Demi Kristus, Sang Juruselamat 

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).  

JANJIMU SPERTI FAJAR 

Ketika kuhadapi kehidupan ini 

Jalan mana yg harus kupilih 

Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup 

Hanya kau Tuhan tempat jawabanku 

Ku pun tahu ku tak pernah sendiri 

Selama engkau Allah yang menggendongku 

TanganMu membelaiku, CintaMu memuaskanku 

Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi 

 

Reff: 

JanjiMu seperti fajar pagi hari 

Dan tiada pernah terlambat bersinar 

CintaMu seperti sungai yg mengalir 

Dan kutahu betapa dalam kasihMu  
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PERTEMUAN KEDUA 
AKU AKAN MENEPATI JANJIKU 

 

TUJUAN: Mengajak Anak-anak mau menepati janjinya kepada Tuhan.  

BAHAN DAN SARANA YANG PERLU DISIAPKAN:  

• Kitab Suci @® 

• Pola dan gambar seperti pada Lampiran @® 

• Kertas karton dan kertas minyak ® 

• Gunting @® 

• Alat mewarnai @ 

• Lem kertas @® 

 

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.  

A GIFT FOR YOU  

Everything I am (Everything I am) 

Everything I'll be (Everything I'll be) 

I give it to You Lord (I give it to You Lord) 

And do it thankfully (thankfully) 

Every song I sing 

Every praise I bring 

Everything I do is a gift to You 

Everything I have (Everything I have) 

All You've given in me (All You've given to me) 

I give it to You Lord (I give it to You Lord) 

And do it thankfully (thankfully) 
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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, hari ini kita masuk ke Minggu Adven kedua. Kemarin kita sudah 

menemukan janji-janji Allah bagi kita. Ternyata Allah sudah menyediakan 

banyak hal baik bagi kita. Dia menjanjikan kasih sayang, kebahagiaan dan 

sukacita bagi kita. Bahkan ia telah memberikan Tuhan Yesus bagi kita. 

Sekarang kita akan mengingat lagi janji kita pada Tuhan. Kita pun juga 

berjanji kepada Allah. Nanti Santo Paulus akan membantu kita 

menemukan apa janji kita pada Allah yang telah memberikan banyak hal 

itu kepada kita.  

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 

pendalaman iman ini. Kami gembira bisa bertemu dengan teman-teman 

kami lagi. Apalagi dalam minggu Adven yang kedua ini. Kami ingin 

mengingat janji kami kepada-Mu. Kami ini anak-anak-Mu yang ingin setia 

pada-Mu. Kami ini juga murid Putra-Mu yang sudi menjadi manusia bagi 

kami. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. 

4. BACAAN KITAB SUCI 

Kitab Suci dapat dibaca atau diperagakan sesuai dengan kesiapan 

pendamping/fasilitator. 

Doa Paulus bagi Umat Filipi 

(Flp 1:4-6.8-11) 

Suatu kali Paulus mengatakan kepada umat di Filipi, “Dan setiap kali aku 

berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku 
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mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam Berita Injil 

mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Mengenai hal ini aku yakin 

sepenuhnya, yaitu Ia, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, 

akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. 

Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus 

merindukan kamu sekalian. 

Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan 

yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat 

memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari 

Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus 

untuk memuliakan dan memuji Allah. 

 

5. PENDALAMAN BACAAN 

Bacaan diperdalam dan dikuatkan dengan beberapa pertanyaan. 

Pemaknaan yang disajikan di sini adalah contoh yang bisa dikembangkan 

lagi. 

• Bagaimana perasaan Paulus saat mendoakan umat Filipi? (dengan 

sukacita) 

• Apa yang telah dimulai Allah dalam umat Filipi?(pekerjaan baik) 

• Apa yang dilakukan umat Filipi melihat karya Allah itu? 

(meneruskan perbuatan baik itu) 

• Apa saja doa Paulus? (kasih mereka makin melimpah; dapat 

memilih apa yang baik; suci dan tak bercacat menjelang hari 

Kristus; dan penuh dengan buah kebenaran) 

Paulus menemukan banyak hal baik yang telah ada di dalam umat Filipi. 

Hal baik itu berasal dari Allah. Maka Paulus juga mengajak untuk bersyukur 

atas berbagai janji Allah yang sudah dialami umat Filipi. Tapi tak hanya 

cukup dengan bersyukur. Umat di Filipi diajak untuk mau meneruskan hal 

baik itu. Juga dengan hidup dengan baik semisal mengasihi sesama, 

memilih yang baik, hidup suci, tidak berbuat dosa, dan berani membela 

kebenaran.  
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6. AYAT EMAS 

“Ia, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan 

meneruskannya sampai pada akhirnya” 

 

7. AKTIVITAS 

a. Usia Anak 

Mewarnai dan Menempel Gambar 

• Pendamping menyediakan Gambar LAMPIRAN 4 sejumlah 

anak yang ada. Pendamping juga menggandakan Gambar 

LAMPIRAN 5 sebanyak yang dibutuhkan, kemudian 

memotongnya. 

• Lalu anak-anak diminta untuk mewarnai Gambar pertama.  

• Setelah selesai, anak-anak dijelaskan mengenai gambar kedua 

yang berupa pilihan janji mereka kepada Tuhan.  

• Setelah itu, anak-anak diminta memilih satu atau dua 

potongan LAMPIRAN 5 untuk ditempel pada Gambar 

pertama. Anak-anak memilih sesuai dengan keyakinannya.  

• Potongan gambar yang dipilih kemudian juga diwarnai. 

Pendamping memberi penjelasan atas potongan gambar itu.   

b. Usia Remaja 

Membuat Lampion Doa 

• Setiap anak diberi kertas karton ukuran kuarto (dengan pola 

pada LAMPIRAN 6). 

• Setiap karton dilipat memanjang menjadi 4 bagian 

membentuk segi empat dengan disisakan 1cm di setiap ujung 

panjangnya.   

• Karton di lubangi sesuai petunjuk. Masing-masing lubang 

ditempeli (ditutup) dengan kertas minyak (warna sesuai 

selera). 

• Anak-anak memilih 4 gambar untuk dipotong dan 

ditempelkan pada kertas minyak bagian dalam (LAMPIRAN 

7).  

• Setelah semua selesai, direkatkan membentuk lampion.  
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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: 

Tuhan sudah memberikan banyak hal baik kepada kita. Untuk itu kita pun 

memberikan yang baik kepada Tuhan. Hal yang baik itu terus kita lakukan. 

Kita bisa setia dalam mengasihi Tuhan. Ada banyak hal pula yang bisa kita 

lakukan. Supaya tidak lupa, kita berjanji kepada Tuhan. Gambar yang tadi 

dipilih adalah untuk mengingatkan kita akan hal baik yang ingin kita 

lakukan bagi Tuhan yang sudah berbaik hati kepada kita. 

b. Usia Remaja: 

Kita ini memang diciptakan sebagai anak baik. Namun tentu kita 

membutuhkan kekuatan Tuhan supaya bisa berbuat baik. Maka janji kita 

kepada Tuhan perlu terus kita doakan. Kita memohon menjadi anak yang 

baik. Kita memohon agar Tuhan membantu kita agar bisa berbuat bai, 

menemukan dan membagikan sukacita.  

9. PENEGUHAN 

Peneguhan ini menjadi penutup yang menyimpulkan pertemuan pada hari 

ini. Penutup ini berisikan kesimpulan dan perutusan. Hendaknya tidak 

disampaikan terlalu panjang.  

Janji kita pada Tuhan wajib kita laksanakan. Kita ingin menyambut 

kelahiran Tuhan Yesus. Janji kita ini adalah hadiah bagi Tuhan Yesus. 

Kelahiran Tuhan Yesus bukan diberi hadiah barang, melainkan dalam 

bentuk perbuatan dan tindakan. Perbuatan baik kita, apapun itu, 

merupakan hadiah luar biasa bagi Tuhan Yesus. Kita memberi janji karena 

Tuhan pun sudah melaksanakan janji-Nya kepada kita. Kita berusaha 

memberi hadiah kepada-Nya karena Ia lebih dulu memberi hadiah kepada 

kita. Kita mengasihi-Nya karena Ia lebih dulu mengasihi kita.  
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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, kami bersyukur menemukan janji kami kepada-Mu. 

Semoga kami mampu melaksanakan janji-janji kami itu. Ini semua kami 

lakukan untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Dialah Juru Selamat 

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).  

KUBERJALAN 

Kuberjalan di jalan yang terjal 

Kuberjalan di lembah yang curam 

Kuberjalan di gelapnya malam 

Tak pernah takut 

Tuhan sbagai kawan  
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PERTEMUAN KETIGA 
AKU MAU BERTOBAT 

 

TUJUAN: Mengajak Anak-anak bersikap rendah hati demi kehadiran 

Tuhan Yesus 

BAHAN DAN SARANA YANG PERLU DISIAPKAN:  

• Kitab Suci @® 

• Gambar sesuai Lampiran @® 

• Alat mewarnai @ 

• Gunting @® 

• Lem @® 

• 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.  

SYALOOM  

Syaloom syaloom hai sahabatku, 

Syaloom syaloom hai saudaraku, 

Syaloom syaloom hai sahabatku, 

Syaloom syaloom hai saudaraku, 

Jentikkanlah jarimu, tepuk tanganmu 

Goyangkanlah badanmu, kedipkan matamu  

Jentikkanlah jarimu, tepuk tanganmu 

Goyangkanlah badanmu, pilih temanmu 

 

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): 
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Adik-adik, saat ini kita mendekati perayaan Natal. Kita masih ingat janji 

kita kepada Tuhan. Kita perlu berdoa agar bisa melaksanakan janji kita. 

Kadang kita bisa lupa akan janji kita. Kadang pula melanggar janji kita. 

Kalau begitu, kita sebaiknya bertobat. Anak Tuhan yang baik tidak malu 

dan ragu untuk bertobat bila salah atau melanggar janji kepada Tuhan. St. 

Yohanes Pembaptis mengajari kita bagaimana caranya bertobat.  

 

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 bisa bertemu lagi dalam perjumpaan 

ini. semoga kami bisa belajar bertobat seperti yang diajarkan oleh St. 

Yohanes Pembaptis. Kami berharap kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang 

baik selalu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin.  

 

4. BACAAN KITAB SUCI 

Kitab Suci dapat dibaca atau diperagakan sesuai dengan kesiapan pendamping/fasilitator. 

Pertobatan 

(Luk 3:10-14) 

Ketika Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan, orang banyak 

bertanya kepadanya: "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" 

Jawabnya: "Barangsiapa mempunyai dua helai baju, hendaklah ia 

membaginya dengan yang tidak punya, dan barangsiapa mempunyai 

makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." 

Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka 

bertanya kepadanya: "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya: 

"Jangan menagih lebih banyak dari pada yang telah ditentukan bagimu." 

Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya: "Dan kami, apakah yang 

harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka: "Jangan merampas 

dan jangan memeras dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." 
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5. PENDALAMAN BACAAN 

Bacaan diperdalam dan dikuatkan dengan beberapa pertanyaan. Pemaknaan yang disajikan 

di sini adalah contoh yang bisa dikembangkan lagi. 

• Yohanes mewartakan apa? (pertobatan) 

• Siapa saja yang bertanya kepada Yohanes? (Orang banyak, 

pemungut cukai, prajurit) 

• Siapakah yang meminta dibaptis? (pemungut cukai) 

Banyak orang bertanya kepada Yohanes Pembaptis bagaimana caranya 

bertobat. Mereka sadar bahwa mereka sudah melanggar perjanjian dengan 

Tuhan. Maka satu per satu Yohanes menjawab mereka. Pertobatan bukan 

hanya dengan minta maaf, tapi kita juga harus berubah.   

6. AYAT EMAS 

"Apakah yang harus kami perbuat?" 

 

7. AKTIVITAS 

a. Usia Anak 

Bertobat Ala Yohanes 

• Pendamping menggandakan gambar dalam LAMPIRAN 8 

sejumlah anak dan gambar LAMPIRAN 9 sejumlah sepertiga 

jumlah anak. 

• Pendamping meminta anak anak untuk memperhatikan 

Gambar LAMPIRAN 8 tersebut. Mereka dijelaskan bahwa 

gambar tersebut adalah orang-orang yang membutuhkan 

bantuan. Adapun gambar LAMPIRAN 9 adalah kebutuhan 

mereka.  

• Setelah diwarnai, gambar LAMPIRAN 9 itu dipotong. 

Pendamping membantu anak-anak yang belum terampil 

dalam menggunakan gunting.  

• Potongan gambar LAMPIRAN 9 kemudian ditempel pada 

gambar LAMPIRAN 8.  
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b. Usia Remaja 

Permainan Silih  

• Diharapkan, anak-anak sudah bisa menulis. 

• Pendamping menggandakan LAMPIRAN 10 dan 11 dan 

dibagikan kepada masing-masing peserta.   

• Peserta diajak merenungkan refleksi ini: 

Saat Tuhan menciptakan aku, Dia sungguh berharap 

kepadaku. Dalam hati Tuhan, begitu bangga terhadap diriku. 

Dia yakin bahwa aku pasti akan tumbuh jadi anak yang baik. 

Maka Dia memberikan kepadaku orangtua yang sangat sayang 

dan baik. Seringkali orangtuaku berjuang tanpa kuketahui. 

Mereka bekerja demi hidupku. Bahkan dulu ketika aku masih 

bayi, mereka berusaha sekuat tenaga agar aku dapat gizi yang 

cukup. Namun kadang aku lupa akan jasa mereka. Mereka 

juga ingin agar aku jadi anak baik, walau aku sering mebantah 

mereka atau bahkan menyakiti hati mereka. Di sekolahku pun 

sama. Kadang aku menyakiti hati teman-temanku, atau 

kadang tidak peduli terhadap kesusahan temanku. Padahal 

Tuhan sendiri yang ingin agar aku punya teman. Tuhan 

mengutus mereka, tapi kadang aku menyakiti mereka. Bapak 

ibu guru pernah mengajariku sopan santun dan kerjasama. 

Namun sering juga aku abaikan. Malahan aku suka tidak sopan 

kepada mereka. Lalu Tuhan mengutus para tetangga dan 

kerabatku. Juga saudara-saudaraku diberikan Tuhan 

kepadaku. Apa sih yang pernah kuberikan kepada mereka? 

Kegembiraan? Sukacita? Bantuan? Perhatian? Atau malah 

cacian?  

Tuhan begitu sayang padaku, karena Ia berjanji 

memberikanku kebahagiaan dan kedewasaan. Tapi 

bagaimana dengan aku? Apakah janjiku terlaksana?  

Kalau begitu aku harus berubah, berubah menjadi semakin 

baik seperti Tuhan yang sudah baik kepadaku.  

• Setelah itu pendamping mengajak mereka berdoa demikian: 

Tuhan yang mahabaik, bantulah kami untuk berubah menjadi 
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lebih baik. Ajarilah kami untuk bertobat seperti yang diajarkan 

oleh St. Yohanes Pembaptis. Kami ingin bertobat dengan cara 

melakukan perbuatan-perbuatan yang baik bagi orang-orang 

yang ingin kami sayangi dan telah menyayangi kami. Semoga 

kami dapat selalu ingat akan silih ini dan berusaha 

melaksankannya dengan sukacita.  Demi Kristus Tuhan kami. 

Amin.  

• Setelah doa, anak-anak diminta memilih niat mereka untuk 

melakukan silih kepada beberapa orang. Mereka diminta 

memilih beberapa gambar di Lampiran 10 untuk dipotong dan 

ditempelkan pada Gambar Lampiran 11. Setelah menempel, 

pada kolom sebelah kanan mereka menuliskan niat mereka 

kepada gambar yang mereka pilih.  

 

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, dalam permainan tadi kita belajar bagaimana bertobat. Kalau 

kita melakukan kesalahan, kita tidak takut untuk memperbaiki. Juga kalau 

kita bersalah kepada orang lain, selain minta maaf, kita pun juga berbuat 

dan berlaku baik kepada orang itu. Kalau kita salah pada teman, kita juga 

berusaha bersahabat kembali. Diawali dengan maaf, kemudian bersahabat 

kembali, mau bermain bersama, atau mau berbagi lagi.  

 

b. Remaja:  

Niat-niat yang sudah kita temukan tentunya menjadi doa kita. Semoga 

bukan hanya maaf yang terucapkan, namun juga kasih sayang kita berikan. 

Kita meminta maaf karena kita mengasihi mereka.   

 

9. PENEGUHAN 

Peneguhan ini menjadi penutup yang menyimpulkan pertemuan pada hari ini. Penutup ini 

berisikan kesimpulan dan perutusan. Hendaknya tidak disampaikan terlalu panjang.  
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Santo Yohanes Pembaptis ingin agar kita mau menabur kebaikan. Menabur 

kebaikan juga dilakukan untuk memperbaiki kesalahan kita. Kebaikan juga 

bisa untuk memperbaiki persahabatan kita. Kesalahan dan dosa kita bukan 

hanya untuk disesali, melainkan diperbaiki agar kita tidak menjadi semakin 

jauh dari teman, orangtua, maupun Tuhan.  

 

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 atas bimbingan-Mu pada hari ini. Kami 

ingin menjadi anak-anak-Mu yang baik, yang juga baik kepada sesama 

kami. Bantulah kami agar berani bertobat dan mengasihi sesama kami. 

Inilah yang kami persiapkan untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus, 

Putera-Mu terkasih. Dialah Kristus, Juru Selamat 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).  

PENGAMPUNAN 

Tuhan mengampuni, kita diampuni  

Kita ditebus Anak Domba Allah 

Mari mengampuni, saling mengampuni  

Sebarkan kasih karya Tuhan Allah  
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PERTEMUAN KEEMPAT 
AKU HARUS BERBUAT 

 

TUJUAN: Mengajak Anak-anak menyambut kelahiran Tuhan Yesus 

dengan sebuah tindakan kasih. 

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.  

MATAHARI HARI INI  

Matahari hari ini bersinar cerah sekali 

Berkat Tuhan hari ini tercurah indah sekali 

Trima kasih Tuhan 

Terimakasih atas kebaikan-Mu 

Trima kasih Tuhan 

Terima kasih puji syukur bagi-Mu 

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): 
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Adik-adik, dua hari lagi kita akan merayakan Natal. Senang rasanya sudah 

dekat dengan Hari Raya Natal. Kita doakan umat yang menjadi panitia 

Natal, semoga mereka nanti bisa menyiapkan dengan baik dan tetap diberi 

kesehatan. Nah kalau kita para anak dan remaja juga sudah menyiapkan 

diri. Maka hari ini kita akan belajar dari Santa Elisabeth, ibu dari Yohanes 

Pembaptis yang menyambut Bunda Maria dan Tuhan Yesus dengan 

sukacita. Kita pun ingin membagikan sukacita seperti St. Elisabeth.  

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, beberapa hari lagi kami merayakan Natal. saat ini 

kami ingin berdoa bagi para Panitia Natal yang bekerja keras menyiapkan 

perayaan nantinya. Semoga mereka Kau beri kesehaatan. Dan kami juga 

Kau beri sukacita agar bisa kami bagikan bagi sesama. Demi Kristus, Juru 

Selamat kami. Amin.  

4. BACAAN KITAB SUCI 

Kitab Suci dapat dibaca atau diperagakan sesuai dengan kesiapan 

pendamping/fasilitator. 

Bunda Maria Mengunjungi Elisabeth 

(Luk 1:39-45) 

Beberapa waktu setelah kedatangan Malaikat Gabriel, berangkatlah Maria 

dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di 

situ ia masuk ke rumah Zakharia dan memberi salam kepada Elisabet. 

Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di 

dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru 

dengan suara nyaring: "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan 

dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku 

datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai 

kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan 
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berbahagialah ia, yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya 

dari Tuhan, akan terlaksana." 

5. PENDALAMAN BACAAN 

Bacaan diperdalam dan dikuatkan dengan beberapa pertanyaan. 

Pemaknaan yang disajikan di sini adalah contoh yang bisa dikembangkan 

lagi. 

• Siapakah yang datang ke rumah Elisabeth? (Bunda Maria dan 

Tuhan Yesus yang ada di dalam kandungan) 

• Siapakah St. Elisabeth? (Ibu dari Yohanes Pembaptis dan istri dari 

Zakaria) 

• Apa yang dilakukan Bunda Maria ketika sampai di rumah St. 

Elisabeth? (Memberikan salam) 

 

Begitu terpukau dan bahagianya Bunda Maria setelah menerima kabar dari 

malaikat Gabriel. Kebahagiaan itu membuat dia datang mengunjungi St. 

Elisabeth untuk berbagi kebahagiaan. Ternyata St. Elisabeth juga telah 

memperoleh kegembiraan pula. Ia pun juga lebih dulu berbagi sukacita 

dengan memuji Bunda Maria atas karya Tuhan dalam dirinya. Kebahagiaan 

mereka, membuat mereka ingin membagikan kebahagiaan itu bagi yang 

lain. Mereka ingin yang lain pun merasakan dan mengalami kebahagiaan 

yang sama. 

6. AYAT EMAS 

"Berbahagialah ia, yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan 

kepadanya dari Tuhan, akan terlaksana." 

 

7. AKTIVITAS 

a. Usia Anak 

Mewarnai dan Menempel Gambar Diorama Kelahiran Yesus 

• Pendamping menyediakan gambar seperti yang ada pada 

contoh di dalam LAMPIRAN 12-15.  

• Lalu gambar diberi warna dan digunting sesuai bentuk. Bagian 

bawah ditempelkan dengan lem. 
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• Setelah itu, ditata menjadi sebuah diorama Kelahiran Tuhan 

Yesus.   

b. Usia Remaja 

Membuat Pohon Natal Cinta 

• Pendamping menggandakan LAMPIRAN 16 sebanyak jumlah 

peserta.  

• Anak-anak menggunting seturut pola yang ada. Ada pola 

untuk digunting (garis tak putus) dan pola garis untuk melipat 

(garis putus-putus).  

• Anak-anak melipat sesuai dengan garis yang ada. Setelah itu 

anak-anak mengambil aksesoris secukupnya. Jangan lupa agar 

bintang ada di pucuk pohon Natal.  

• Pada lipatan bagian dalam, anak-anak diminta menuliskan 

nama orang yang disayangi atau ingin didoakan (bisa nama 

orang yang masuk dalam aktivitas Silih pada pertemuan 

ketiga).  

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, kita bisa membayangkan apa yang terjadi pada saat kelahiran 

Tuhan Yesus. Semuanya kelihatan bahagia. Kelahiran Tuhan Yesus 

membuat semua orang bahagia. Malah sebelum kelahiran-Nya pun sudah 

membuat banyak orang berbahagia, terutama Bunda Maria dan St. 

Elisabeth. Dan apa yang mereka lakukan dengan kebahagiaan mereka? 

Mereka membagikannya kepada orang lain. Itulah yang bisa mereka buat. 

Membagikan kebahagiaannya.   

b. Remaja:  

Pohon Natal adalah lambang harapan yang tak pernah layu. Harapan itu 

muncul karena Tuhan telah memberikan kebahagiaan kepada kita. Kita 

pun ingin membagikan dan meneruskan kebahagiaan yang sudah kita 
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dapatkan. Kita sudah berjanji kepada Tuhan untuk menyayangi sesama 

kita, terutama keluarga kita. Inilah yang bisa kalian buat bagi Tuhan dan 

sesama. Doakanlah mereka yang ada dalam pohon Natal itu. 

Tempatkanlah di ruang keluarga agar keluarga kalian merasakan cinta kasih 

kalian.    

9. PENEGUHAN 

Peneguhan ini menjadi penutup yang menyimpulkan pertemuan pada hari 

ini. Penutup ini berisikan kesimpulan dan perutusan. Hendaknya tidak 

disampaikan terlalu panjang.  

Tuhan sudah berbuat banyak hal baik kepada kita. Menyadari ini, kita pun 

perlu bertanya, apa yang bisa kubuat? Sebagai anak dan remaja, ada 

banyak hal yang bisa dibuat. Tanpa harus menunggu menjadi dewasa, 

banyak hal baik yang bisa kita buat. Hal baik ini tentunya karena rasa 

syukur kita kepada Tuhan. Kita bisa berbuat mulai dari lingkungan terdekat 

kita, yaitu keluarga. Seperti St. Elisabeth dan Bunda Maria, mereka berbagi 

cerita baik dan menggembirakan. Mereka pun menyemangati satu sama 

lain. Bahkan mereka pun berdoa untuk satu sama lain. Dan mereka 

membawa keceriaan. Ini semua adalah contoh hal baik yang bisa kita 

perbuat bagi Tuhan.  

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 menyambut kelahiran Tuhan Yesus 

dengan membagikan kegembiraan dan sukacita pada sesama. Bantulah 

kami melaksanakan janji-janji kami kepada-Mu. Buatlah kami menjadi 

anak-anak-Mu yang berani melakukan sesuatu yang baik dan benar. 

Bantulah kami pula menyayangi orang-orang di sekitar kami, terutama 

keluarga kami, seperti halnya Engkau telah menyayangi kami. Demi Kristus, 

Juru Selamat kami. Amin.  

 



Pendalaman Iman Anak Masa Advent 2018  27 

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).  

 

AKU SIAP 

Aku siap Tuhanku jadi utusan 

Mewartakan firman-Mu 

Menjadi terang 

Aku siap Tuhanku bimbing langkahku 

Untuk selalu setia 

Pada jalan-Mu 

Firman-Mu, sabda-Mu 

Yang menjadi penuntunku 

Doa, derma, kurban, kesaksian 

Kan ku lakukan selalu 
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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 
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LAMPIRAN 7 
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LAMPIRAN 8 
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LAMPIRAN 9 
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LAMPIRAN 10 
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LAMPIRAN 11 
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LAMPIRAN 12 
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LAMPIRAN 13 
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LAMPIRAN 14 
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LAMPIRAN 15 
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LAMPIRAN 16 

 



 


