
 Bahan Pendalaman Iman Masa Adven 2021 

 

Komisi Anak Keuskupan Surabaya 1 

 

 



 Bahan Pendalaman Iman Masa Adven 2021 

 

Komisi Anak Keuskupan Surabaya 2 

 

Tema Pendalaman Iman Masa Adven 2021 
MENYAMBUT DAN BERSATU DENGAN YESUS SANG JURU SELAMAT 
 
 
 
Bahan Pendalaman Iman Masa Adven 2021 untuk Anak (BIAK), TKK, SDK 
KEUSKUPAN SURABAYA 
 
 
 
 
 
 
 
Tim Penyusun : Komisi Anak Keuskupan Surabaya 
Illustrator Cover : Martina Lawalata 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nihil Obstat : Surabaya, 3 November 2021 
Oleh : RD. Agustinus Eka Winarno 
   Ketua Komisi Anak Keuskupan Surabaya 
 
 
 
 
 
Imprimatur : Surabaya, 7 November 2021 
Oleh : RD. Yosep Eko Budi Susilo 
   Vikjen Keuskupan Surabaya 



 Bahan Pendalaman Iman Masa Adven 2021 

 

Komisi Anak Keuskupan Surabaya 3 

 

PENGANTAR 
 

Masa Adven adalah masa pengharapan, penantian, dan persiapan untuk kedatangan 
Tuhan Yesus Kristus. Kata Adven berasal dari Adventus yang dalam bahasa Latin artinya 
kedatangan, juga mempersiapkan perayaan kelahiran Sang Penebus, Tuhan kita Yesus 
Kristus (Natal) sebagai pemenuhan janji Tuhan akan keselamatan manusia. Oleh karena itu, 
masa Adven dipenuhi dengan sikap berjaga-jaga, penuh harapan dan sukacita.  

Arah Dasar Keuskupan Surabaya mencanangkan tahun 2022 adalah Tahun Bersatu 
dengan Yesus, dimulai pada Masa Adven sebagai pembuka tahun baru 2022 dalam Liturgi 
Gereja. Perjalanan kita di tahun 2022 merupakan kelanjutan dan tak terpisahkan dari 
permenungan kita sebagai murid-murid Kristus yang mengenal Yesus, Guru dan Tuhan pada 
tahun 2021.  

Tema Adven tahun 2021 ini adalah BERSATU DENGAN YESUS MENANTI 
KEDATANGAN TUHAN, yang terbagi dalam empat pertemuan:  

I. Hidup dalam Kelimpahan Kasih dan Kekudusan  
II. Memiliki Buah-Buah Kebenaran  
III. Menjadi Pewarta Kebaikan Hati Yesus 
IV. Satu Kali untuk Selamanya  

 
Materi Adven untuk BIAK tahun 2021, membahas Sakramen Baptis agar anak memahami 
bahwa sakramen adalah tanda cinta Tuhan dan Bersatu dengan Tuhan. Selain itu, aktivitas 
yang kami susun terbagi atas 2 bagian untuk sekolah dan BIAK Paroki, agar anak tidak 
menerima aktivitas yang sama di sekolah dan di BIAK.  
 
Semoga materi yang kami susun dapat membantu pendamping membimbing anak-anak  
dalam masa Adven tahun 2021 dan menghantar mereka pada pemahaman Sakramen 
Baptis. Tuhan Yesus memberkati! 
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PETUNJUK PEMAKAIAN BAHAN 

 

Hallo Kakak-kakak Pendamping BIAK, 
Memasuki masa Adven kita diajak untuk membuat korona Adven atau disebut juga 

dengan Lingkaran Adven. Kakak-kakak Pendamping diharapkan membuat korona Adven 
dengan daun dan lilin yang asli. Pada saat pembinaan BIAK, Kakak Pendamping bisa 
mengenalkan kepada anak simbol-simbol yang ada dalam korona Adven, seperti ; 

✓ Bentuk lingkaran = Terus menerus, kasih Allah tiada  awal dan akhir, selama-
lamanya.  

✓ Daun evergreen (Daun hidup yang tidak mudah kering) = Lambang  hidup 
baru  bersama Kristus. Warna hijau  adalah lambang penuh pengharapan.  

✓ Empat  lilin berwarna ( tiga lilin berwarna ungu dan 1lilin berwarna merah 
muda) = Empat lilin  adalah empat minggu, masa penantian. Minggu ke tiga 
dengan lilin merah muda = Minggu Gaudette, Minggu sukacita, menandakan 
persiapan kita mendekati akhir. Cahaya Lilin melambangkan cahaya Kristus  
yang menerangi hidup kita.  

✓ pita ungu =  warna ungu warna pertobatan, pertobatan yang dilakukan terus 
menerus  

 
Pada bagian Pengayaan, telah disediakan materi untuk Kakak Pendamping, agar 

pendamping dapat mempersiapkan dan memahami terlebih dahulu. Bagian Pengayaan 
tidak dibawakan langsung pada anak.  
Poin-poin yang disampaikan ke anak termuat dalam bagian Penyampaian untuk anak. 
Kakak pendamping dapat menyampaikan dengan gaya bahasa sendiri dan cara-cara yang 
kreatif supaya anak dapat menangkap poin yang ingin disampaikan. 

 
Bahan Adven kali ini menambahkan aktivitas untuk sekolah. Aktivitas yang dibuat 

berkesinambungan dari pertemuan pertama hingga keempat. Aktivitas sekolah yang 
ditawarkan ialah merangkai hiasan pohon natal. Dalam hal ini, Kakak Pendamping di sekolah 
dapat memberikan penjelasan terkait hiasan pohon natal seperti pohon natal yang di 
tempatkan di dalam gereja adalah pohon asli yang kemudian dihias sedemikian rupa dan 
makna dari pohon natal adalah melambangkan kasih Tuhan yang tak pernah berhenti dan 
tetap selamanya, karena pohon cemara yang tetap hijau dan  tumbuh subur diwaktu musim 
dingin.  

Semoga petunjuk pemakaian bahan ini dapat membantu Kakak-kakak Pendamping 
BIAK. 

Selalu semangat melayani. 
Tuhan Yesus memberkati 
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 MINGGU ADVEN I 

 
 
KATA PENGANTAR 

LAGU PEMBUKAAN 
Ku Kasihi Kau Dengan Kasih Tuhan  

DOA PEMBUKA 

BACAAN INJIL 
1 Tes 3:12-4:2 

Inti Pesan: 

• Hidup berkelimpahan dalam kasih 

• Tak bercacat dan kudus, dihadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus, 
Tuhan kita, dengan semua orang kudus-Nya 

• Hidup berkenan kepada Allah, serta melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi 

Pertanyaan Pedalaman: 
1. Bacaan Kitab Suci di atas adalah Surat Rasul Paulus kepada jemaat di mana? 

(Tesalonika) 
2. Apa pesan St. Paulus kepada mereka? (Supaya hidup dalam kasih kepada semua 

orang) 
3. Apa permohonan St. Paulus kepada Tuhan bagi mereka? (Hidup kudus di hadapan 

Allah pada waktu kedatangan Tuhan Yesus dengan semua orang kudus-Nya) 
4. Apa nasihat St Paulus? (Hidup berkenan pada Allah dengan lebih bersungguh-

sungguh lagi) 

 

PENGAYAAN (untuk Pendamping, bukan dibawakan langsung pada anak) 
Sakramen baptis merupakan pintu gerbang kepada seluruh kehidupan Kristiani 

dan memberikan rahmat pengudusan. Melalui sakramen baptis kita dibebaskan dari dosa 
dan dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah. Dengan kata lain, dengan dibaptis kita 
disatukan dengan Yesus, Guru dan Tuhan, yang berarti mati terhadap dosa untuk bangkit 
bersama Kristus dan hidup dalam Kristus. 

Dengan menerima pembaptisan, yang satu kali untuk selamanya, kita memperoleh 
pengampunan dari segala dosa, baik dosa asal maupun dosa yang telah dibuat. Kita turut 
dijadikan manusia baru dan dilantik menjadi anak Allah serta memperoleh rahmat 

- TEMA - 

HIDUP DALAM KELIMPAHAN KASIH DAN KEKUDUSAN 

- TUJUAN - 

• Agar anak-anak menyadari bahwa Sakramen Baptis membuat mereka bersatu 
dengan Yesus dalam kasih. 

• Agar anak-anak melakukan perbuatan kasih dalam keluarga dan lingkungan dengan 
hidup dalam kasih yang makin melimpah dan dalam kekudusan. 
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pengudusan. Kita diberi materai kekal yang menandakan diri kita sebagai bagian dari Kristus 
dan Tubuh Mistik Kristus yakni sebagai anggota Gereja. Buah-buah pembaptisan inilah yang 
kita peroleh. Oleh rahmat pembaptisan, kita Bersatu dengan Yesus dalam kasih. Maka kita 
dimampukan untuk selalu hidup berkelimpahan dalam kasih, hidup yak bercacat dan kudus 
di hadapan Allah dan Bap akita pada waktu kedatangan Yesus, Tuhan kita, dengan semua 
orang kudus-Nya.  

Kita dibaptis menggunakan beberapa unsur simbolik yang bermakna, yakni: air, 
minyak krisma, lilin menyala, kain putih. Air sebagai simbol pembersihan dosa dan 
membuat orang yang dibaptis menjadi manusia baru. Air baptis ini disimpan dalam bejana 
baptis. Kemudian, minyak krisma yang merupakan lambang pengurapan Roh Kudus yang 
memberikan kekuatan. Lilin menyala dinyalakan dari lilin Paskah, cahaya Kristus. Kita 
menjadi anak-anak terang Kristus dan menjadi penerang bagi orang lain. Terakhir, kain putih 
yang menjadi simbol bahwa kita yang telah dibaptis, telah disucikan dan menjadi milik 
Kristus, mengenakan Kristus seperti kain putih bersih dalam hidup sehari-hari. 

Sebagai anak-anak Allah kita sudah menerima kasih yang telah diberikan Allah 
maka hendaknya kita mewujudkannya dalam hidup sehari-hari. Kita bisa mewujudkan 
kasih dalam keluarga misalnya dengan membantu orang tua membersihkan rumah, 
membantu merawat orang tua atau saudara yang sedang sakit, saling mengingatkan untuk 
berdoa. Kita juga bisa mengajak teman untuk ikut pembinaan BIAK setiap minggu, membaca 
kitab suci dan lain-lain. 

Hari ini kita mulai memasuki masa Adven. Masa Adven adalah masa menantikan 
kedatangan Sang Juruselamat, yakni Yesus, Guru dan Tuhan, baik kedatangan-Nya di masa 
yang akan datang yaitu akhir jaman, maupun kedatangan-Nya dalam sejarah manusia, yaitu 
dalam kelahiran-Nya di dunia. Masa Adven membuka tahun baru liturgi Gereja sekaligus 
membuka perjalanan kita di tahun 2022 sebagai tahun Bersatu dengan Yesus, Guru dan 
Tuhan. Setelah kita mengenal Yesus di tahun 2021 yang lalu, di tahun ini kita diajak untuk 
Bersatu dengan Yesus, Guru dan Tuhan dalam sakramen-sakramen Gereja. Maka kita diajak 
untuk selalu hidup berkenan kepada Allah dan melakukannya dengan lebih sungguh-
sungguh lagi.  

PENYAMPAIAN UNTUK ANAK 
1. Sakramen baptis adalah pintu gerbang kepada seluruh kehidupan Kristiani dan 

memberikan rahmat pengudusan. Sakramen baptis kita terima satu kali untuk 
selamanya. 

2. Buah-buah Sakramen Baptis: 
a) Memperoleh pengampunan dosa 
b) Menjadi anak Allah 
c) Menerima materai kekal 
d) Tergabung dalam anggota Gereja 

3. Dengan rahmat pembaptisan, kita bersatu dengan Yesus dalam kasih. Kita dimampukan 
untuk hidup berkelimpahan dalam kasih serta hidup tak bercacat dan kudus di hadapan 
Allah. 

4. Simbol-simbol dalam pembaptisan: 

 Air 

 Minyak krisma 

 Lilin menyala 

 Kain putih 
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 Bejana baptis 
5. Perwujudan kasih dan kekudusan dalam keluarga dan lingkungan: 

- Membantu orang tua membersihkan rumah 
- Membantu merawat orang tua atau saudara yang sedang sakit 
- Mengingatkan untuk berdoa 
- Mengajak untuk baca Kitab Suci 
- Mengajak teman untuk ikut pembinaan BIAK 

6. Kita memasuki masa Adven, yaitu masa menantikan kedatangan Sang Juru Selamat. Di 

tahun liturgi yang baru ini kita diajak untuk Bersatu dengan Yesus, Guru dan Tuhan. Kita 

diajak hidup berkenan kepada Allah dengan lebih sungguh-sungguh lagi. 

LAGU TEMA 
Penuh Harapan 
 
AYAT HAFALAN 

• Kelas kecil 

1 Tesalonika 3:12 

“Kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih”  

 

• Kelas besar 

1 Tesalonika 4:2 

“Kiranya Dia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus” 

 
AKTIVITAS 

• SEKOLAH  

Merangkai dan Menghias Pohon Natal 

Anak-anak diajak membuat hiasan pohon Natal secara berkesinambungan dari minggu 1 

sampai dengan minggu 4. Di setiap minggu ada tugas yang berbeda-beda untuk 

dikerjakan oleh anak. Pada akhirnya hasil karya anak-anak akan membentuk sebuah 

pohon Natal. 

Cara membuat: 

1. Siapkan pola persegi panjang, ukuran dan warna sesuai yang terlampir di lampiran 

2. Untuk minggu pertama, siapkan 1 pola warna kuning, dan 3 pola warna hijau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada minggu ke 1, anak-
anak mengerjakan bagian 
yang diberi tanda berikut 
ini: 
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Tugas Minggu 1: 
1. Guru atau pendamping menyediakan gambar simbol-simbol baptis dan bagikan ke 

anak-anak 
2. Gunting gambar simbol-simbol baptis lalu tempelkan di kertas pola warna hijau. (Ada 

3 warna hijau) 
3. Tempelkan ujung kertas hingga membentuk lingkaran sambil dirangkai sesuai contoh 

 

• BIAK  

Membuat Korona Adven 
Korona Adven untuk aktivitas anak ini akan dipakai oleh masing-masing anak selama 
masa Adven (Pertemuan 1-4) 
Untuk korona Adven pada pertemuan BIAK, Pendamping membuat sendiri korona dari 
daun asli dan lilin asli yang dinyalakan setiap pertemuan. 
1. Pendamping menyediakan gambar Lingkaran Adven (lihat lampiran) dengan 

mencetaknnya menggunakan kertas karton atau sampul. Bisa juga pendamping 
menyediakan template lingkaran warna putih. Anak-anak diminta membuat dan 
menggunting gambar daun-daun, kemudian menempelkannya menutupi lingkaran. 
Bisa juga memakai daun-daun kering jika ada. (Bisa dikreasikan sendiri oleh 
pendamping) 

2. Gambar tersebut dibagikan kepada anak-anak. 
3. Sediakan alat warna, gunting, dan lem kertas. 
4. Untuk gambar lilin, anak-anak diberi kesempatan untuk mewarnai sesuai warna 

gambar (Ungu dan Merah Muda), lalu potong gambar lilin dan tempel pada lingkaran 
Adven dengan posisi berdiri. Warnai pula gambar api, lalu potong dan tempelkan 
pada lilin. 

5. Pendamping mengajak anak-anak untuk sama-sama memasang “api” pada satu lilin 

warna ungu, sambal dijelaskan bahwa api akan dipasang pada setiap pertemuan. 

Maka sisa “api” yang belum ditempel agar disimpan untuk ditempel pada pertemuan 

selanjutnya. 

 

Maka hiasan pohon Natal 
di minggu ke 1 ini menjadi 
seperti berikut: 

Hasil yang sudah ditempel 
gambar simbol-simbol 
Sakramen Baptis: 
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• ALTERNATIF AKTIVITAS UNTUK BIAK 

Mencari “frasa” atau “kata” yang berhubungan dengan kasih dan kekudusan. 

Temukanlah 10 kata yang berhubungan dengan tema hari ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-PERUTUSAN- 
 Kelas kecil: aku membantu orang tuaku merapikan mainan 
Kelas besar: aku mengajak temanku ikut pembinaan BIAK 

 
PROGRAM DUA MENIT AJARAN IMAN NO 34  
Apa yang terjadi kepada kita pada saat pembaptisan? 
Pembaptisan adalah menghapus dosa asal dan pribadi, dan itu memperkuat kita dengan 
rahmat ilahi untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Ini adalah pintu di mana kita masuk 
menjadi anggota Gereja dan memulai hubungan yang abadi dengan Kristus. 

LAGU PENUTUP 
Yesus Kekasih Jiwaku 

DOA PENUTUP 
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LAMPIRAN AKTIVITAS SEKOLAH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Pola persegi panjang ini akan dipakai terus sampai pertemuan minggu 4) 
 
 
 

Gambar simbol Sakramen Baptis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Bahan Pendalaman Iman Masa Adven 2021 

 

Komisi Anak Keuskupan Surabaya 12 

 

LAMPIRAN AKTIVITAS BIAK-1 
 
Lilin Adven. (Ukuran bisa disesuaikan) 
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LAMPIRAN AKTIVITAS BIAK-2 
 
Korona Adven. (Ukuran bisa disesuaikan) 
 

 

 

 



 Bahan Pendalaman Iman Masa Adven 2021 

 

Komisi Anak Keuskupan Surabaya 14 

 

Kunci Jawaban Cari Kata 
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LAMPIRAN LAGU-LAGU 
 
Ku Kasihi Kau Dengan Kasih Tuhan 
Kukasihi kau dengan kasih Tuhan 
Kukasihi kau dengan kasih Tuhan 
Kulihat di wajahmu kemuliaan raja 
Kukasihi kau dengan kasih Tuhan 
 
Penuh Harapan 
Tuhan mengasihiku 
Dia pegang masa depanku 
Tak kan pernah ku ragu 
Ku berharga dimata-Nya 
Ku kan terus bertekun 
Mengejar semua harapku 
Mengejar semua citaku 

Reff: Ku punya masa depan 
Yang penuh harapan 
Tuhan menjamin hidupku 
Asal ku tetap setia 
Memandang terus kedepan 
Ku yakin Tuhan menopang hidupku 

Ku kan berlari mengejar citaku 
Ku yakin Tuhan menopang hidupku 
 
Yesus Kekasih Jiwaku 
Yesus, kekasih jiwaku 
Sungguh ku percaya pada-Mu 
Kar'na kasih-Mu padaku 
Kau tebus dosaku 
Dari terbitnya matahari 
Dan sampai terbenamnya 
Kuangkat lagu pujian 
Tinggikan nama-Mu 
Yesus, kekasih jiwaku 
Sungguh ku percaya pada-Mu 
Kar'na kasih-Mu padaku 
Kau tebus dosaku 
Dari terbitnya matahari 
Dan sampai terbenamnya 
Kuangkat lagu pujian 
Tinggikan nama-Mu 
Dengan gendang 
Kupuji, kupuji dengan kecapi, oh 
Ku bernyanyi, Haleluya 
Yesus kekasihku 
Sayang, sayang, disayang 
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Aku disayang Tuhan 
Aku diangkat jadi anak-Nya 
Aku disayang Tuhan 
Glory, glory, glory, Haleluya 
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MINGGU ADVEN II 

 

KATA PENGANTAR 

LAGU PEMBUKA 
1. Kasih Yesus Indah Oh Indah 
2. Yesus kupanggil 

DOA PEMBUKA 

BACAAN INJIL  
Filipi 1: 4-6.8-11 

Inti Pesan: 

• Keyakinan St. Paulus bahwa, Yesus yang memulai pekerjaan baik diantara kita akan 
meneruskannya sampai hari kedatangan-Nya. 

• Kasih kita akan melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam 
pengertian. 

• Sehingga kita dapat memilih apa yang baik untuk hidup suci tak bercacat, penuh dengan 
buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji 
Allah. 

CERITA APLIKASI: (ALAT PERAGA AIR TERJUN) 

• Kasih yang telah kita terima dari Allah Bapa melalui Yesus Putera-Nya diibaratkan air. 
(gambar air terjun dan sungai) 

• Air akan terus mengalir tanpa henti dari sebuah tebing seperti air terjun mengaliri 
sungai, dan kita anak-anak Allah adalah sungainya. (gambar air terjun mengaliri 
sungai) 

• Kasih Allah yang kita terima dalam persatuan kita dengan Yesus lewat Sakramen 
Baptis membuat kita makin berlimpah dalam kasih, serta memiliki pengetahuan dan 
pengertian iman yang penuh akan Kristus. Di mana pada akhirnya kasih yang 
melimpah itu akan mengalir juga ke orang di sekitar kita (keluarga dan lingkungan) 
(gambar sungai mengaliri sawah dan tanaman) 

• Pada akhirnya air (kasih) yang mengalir itu akan menghasilkan buah-buah 
kebenaran, dapat memilih mana perbuatan yang baik dan benar serta setia 
melakukannya sebagai tanda kasih kepada Allah dan sesama. (gambar sawah dan 
tanaman berbuah) 

- TEMA - 

MEMILIKI BUAH-BUAH KEBENARAN 

- TUJUAN - 

• Anak penuh buah dari hidup persatuannya dengan Yesus, Sang Kebenaran yang 
sudah diterima dalam Sakramen Baptis yaitu semakin melimpah dalam kasih, punya 
pengetahuan dan pengertian penuh akan iman yang benar. 

• Anak anak-anak mampu memilih apa yang baik dan hidup suci tak bercacat dengan 
konsisten. 

 



 Bahan Pendalaman Iman Masa Adven 2021 

 

Komisi Anak Keuskupan Surabaya 18 

 

Pertanyaan pendalaman:  
1. Melalui siapa kita menerima kasih Allah? (Yesus) 

2. Apa yang terjadi dalam diri kita, ketika kasih Allah yang kita terima dalam persatuan 

kita dengan Yesus dalam Sakramen Baptis? (Berlimpah dalam kasih, memiliki 

pengetahuan dan pengertian iman yang penuh akan Kristus) 

3. Apa yang terjadi jika kita memiliki buah-buah kebenaran? (Dapat memilih mana 
perbuatan baik dan benar) 

PENGAYAAN (untuk Pendamping, bukan dibawakan langsung pada anak) 
Yesus yang memulai pekerjaan baik diantara kita akan meneruskannya sampai hari 

kedatangan-Nya. (Filipi 1:6b). Yesus akan senantiasa hadir dalam hidup kita melalui kasih-
Nya yang kita terima setiap saat. Seperti yang telah dibahas dalam pertemuan 1 bahwa, 
melalui Sakramen Baptis anak bersatu dengan Yesus dalam Kasih. Sakramen adalah tanda 
cinta dari Yesus untuk menyelamatkan kita manusia. Dalam masa adven ini kita 
mempersiapkan diri menyambut Natal. Pada hari Natal dunia akan diperbaharui dengan 
lahirnya Penebus. Demikian juga Sakramen Baptis membuat hidup kita diperbaharui karena 
persatuan kita dengan Kristus dalam kasih. 

Seperti Doa St. Paulus dalam Filipi 1:9b-11, kasihmu makin melimpah dalam 
pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Kasih yang kita terima dari 
Sang Kebenaran melalui sakramen baptis akan semakin melimpah dan kita mempunyai 
pengetahuan dan pengertian penuh akan iman yang benar, iman akan Yesus Kristus. 
Semua itu akan membuat kita penuh dengan buah-buah kebenaran. Buah-buah kebenaran 
akan membuat kita dapat membedakan mana perbuatan baik dan benar sehingga kita 
dapat melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari agar hidup kita tak bercacat. Pada 
masa adven ini kita semakin diajak untuk terus menghasilkan buah-buah kebenaran dalam 
hidup kita, yaitu dengan selalu melakukan perbuatan baik dan benar dengan konsisten 
sebagai tanda kasih kepada Allah dan sesama. Bukan hanya pada masa adven saja, tetapi 
kita melakukannya secara konsisten sampai pada hari Kristus Yesus (hari kedatangan-Nya). 
Sakramen Baptis yang kita terima memampukan kita untuk terus melakukannya. 

Perbuatan baik untuk memuji dan memuliakan Allah, bukan untuk kepentingan diri 
sendiri seperti yang telah dilakukan dan diajarkan Kristus tentu berbuah kebenaran. 
Perbuatan baik dan benar apa yang dapat kita lakukan, tentulah sangat banyak. Contohnya 
Kita bisa membantu orang tua membersihkan rumah dengan tulus dan gembira,  mengikuti 
ujian dengan jujur sekalipun melalui media online, sedangkan untuk lingkungan sekitar kita, 
berdoa untuk teman yang sakit, bisa mengajari teman yang kesulitan pelajaran melalui 
kegiatan belajar kelompok lewat media online. Selain itu saat ini masih dalam masa 
pandemi sehingga kita pun harus selalu setia memakai masker dan menjaga jarak untuk 
melindungi diri kita dan orang di sekitar kita. Masih banyak lagi perbuatan baik dan benar 
dapat kita lakukan dengan konsisten agar kita tak bercacat dalam menyambut kedatangan 
Kristus nanti.  

PENYAMPAIAN UNTUK ANAK 
1. Sakramen adalah tanda cinta dari Yesus untuk menyelamatkan kita manusia. Melalui 

Sakramen Baptis kita bersatu dengan Yesus dalam kasih. Seperti dunia diperbaharui 
dengan kelahiran Penebus pada hari Natal, hidup kitapun diperbaharui melalui Sakramen 
Baptis. 
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2. Pengetahuan dan pengertian penuh akan iman yang benar. Kasih yang kita terima dari 
Sang Kebenaran melalui sakramen baptis akan semakin melimpah dan kita mempunyai 
pengetahuan dan pengertian penuh akan iman yang benar, iman akan Yesus Kristus. 

3. Dapat membedakan mana perbuatan baik dan benar. Sebagai anak Allah, salah satu 
buah dari Sakramen Baptis yang diterima anak, anak-anak mampu membedakan mana 
perbuatan baik dan benar serta setia melakukannya dalam kehidupan sehari-hari agar 
hidup mereka tak bercacat dengan konsisten sampai pada hari kedatangan-Nya. 
Sakramen Baptis memampukan kita melakukannya. 

4. Sebagai tanda kasih kepada Allah dan sesama. Perbuatan baik dan benar yang kita 
lakukan hasil dari buah kebenaran itu adalah tanda kasih kita kepada Allah dan sesama. 
Ajak anak untuk menyebutkan contoh-contoh perbuatan baik dan benar.  

 
LAGU TEMA  
B’rilah yang Baik 

AYAT HAFALAN 

• Kelas kecil  
Filipi 1:9b 
Semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala 
macam pengertian 
 

• Kelas besar 
Filipi 1:9b-10 
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 

AKTIVITAS 

• SEKOLAH 
Melanjutkan hiasan pohon Natal dari pertemuan 1. 
Cara membuat: 

1. Siapkan pola persegi panjang, ukuran dan warna sesuai yang terlampir di lampiran 

2. Untuk minggu 2, siapkan 2 pola warna merah, dan 5 pola warna hijau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pada minggu ke 2, anak-
anak mengerjakan bagian 
yang diberi tanda berikut 
ini: 
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Tugas minggu 2: 
a. Kelas kecil: Anak akan diberi gambar perbutan baik dan buruk. Anak diminta menempel 

emotikon senyum di gambar perbuatan baik dan emotikon sedih di gambar perbuatan 

buruk. Nantinya gambar perbuatan baik dengan emotikon senyum dapat dipotong 

sesuai kotaknya dan ditempel pada 5 pola berwarna hijau dan 2 pola berwarna merah. 

b. Kelas besar: Anak akan diberi pilihan perbuatan. Anak diminta memilih perbuatan baik 

dan menuliskannya di 5 pola berwarna hijau dan 2 pola berwarna merah dan 

menempel emotikon senyum. 

c. Tempelkan ujung kertas hingga membentuk lingkaran sambil dirangkai sesuai contoh. 

(Melanjutkan dari rangkaian pertemuan minggu 1) 

 

• BIAK 
Membuat “Tabungan kasih” 
Membuat tabungan untuk menyambut Kristus yang berisi perbuatan baik dan benar dari 
gelas atau botol bekas yang dihias dengan tulisan ayat emas. 
Anak akan diajak memotong kertas bentuk love, nantinya perbuatan baik dan buruk akan 
ditulis dalam kertas bentuk love. 
Kelas kecil: perbuatan baik yang dilakukan ditulis dengan bimbingan orang tua dan cukup 
menulis kata singkat, seperti memaafkan, memberi, membantu dan lain-lain. 
Kelas besar: perbuatan baik yang dilakukan ditulis di kertas berbentuk love bisa lebih 
detail. 

-PERUTUSAN- 
 Aku selalu berkata dan bersikap jujur 

 

PROGRAM DUA MENIT AJARAN IMAN NO 42 
Apa itu kebebasan manusia? 
Kebebasan adalah kekuatan yang diberi Tuhan unutk dapat bertindak atas kemauan sendiri. 
Karena kita bebas, maka kita bertanggung jawab atas tindakan kita. Tuhan mengharapkan 
kita menggunakan kebebasan kita untuk memilih apa yang baik. 
  
LAGU PENUTUP 
Kasih-Nya seperti Sungai 

DOA PENUTUP  

Maka hiasan pohon Natal 
di minggu ke 2 ini menjadi 
seperti berikut: 
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LAMPIRAN ALAT PERAGA CERITA-1 
 
 

 
Gambar Air Terjun dan Sungai 

 

 
Gambar kebun buah 
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LAMPIRAN AKTIVITAS SEKOLAH 
KELAS KECIL 
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LAMPIRAN AKTIVITAS SEKOLAH 
KELAS BESAR 

 
 

Pilihan Perbuatan 

Menolong teman yang jatuh Merebut mainan adik 

Memusuhi teman yang suka marah Memilih ikut BIAK daripada main games 

Mengerjakan ujian dengan jujur sekalipun 
dari rumah 

Membantu orang tua sambil mengomel 

Lebih memilih bermain daripada membantu 
orang tua 

Membantu adik belajar 

Memaafkan teman yang pernah berbuat 
salah pada kita 

Menemani adik bermain 

Meminjam barang milik teman tanpa ijin 
terlebih dahulu pada pemiliknya 

Membereskan mainan setelah bermain 

Memberi tahu jawaban ujian karena kasihan 
pada teman 

Malas mengerjakan PR 

Membantu orang tua membersihkan rumah 
 

Ikut misa dengan sungguh-sungguh 
walaupun online 

Membantu mama membersihkan rumah 
 

Berkata sopan kepada orang yang lebih tua 
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LAMPIRAN AKTIVITAS BIAK-1 
 
Membuat tabungan 
Siapkan alat dan bahan 

• Gelas Air mineral bekas/ kaleng susu bekas/ toples bekas 

• Plastik / kresek warna untuk tutup bagian atas 

• Karet 

• Isolasi / double tape/ lem kertas 

• Kertas berkas / kertas warna 

• Bolpoint / spidol 

 
Cara membuat: 
a. Bagian atas barang bekas ditutup dengan plastic atau Kresek yang telah dilubangi 

bagian tengah, lalu dikaret di bagian mulut gelas 
  
 

•  

•  

•  

•  

•  
 
 

 
b. Adik-adik bisa menghiasnya dengan menggambar dan menempel 
c. Adik-adik bisa menuliskan ayat emas di dalam hiasan tersebut 

 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Membuat kertas berbentuk love sebagai pola untuk menulis perbuatan baik dan buruk 
Cara membuat: 

a. Potong kertas ukuran 32x8cm 
b. Lipat menjadi  8 bagian atau setiap 4 cm  
c. Lalu gambar setengah hati pada kertas dan gunting bagian yang melengkung 
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LAMPIRAN AKTIVITAS BIAK-2 
 
Gambar cara membuat kertsa berbentuk ‘love’ 
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LAMPIRAN LAGU-LAGU 
 

Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah 
Kasih Yesus indah indah oh indah  
Kasih Yesus indah indah oh indah  
Lebih indah dari pelangi 
Lebih indah dari bintang di langit  
Lebih indah dari bunga di taman  
Oh Yesusku 
 
Yesus Kupanggil 
Yesus kupanggil..Yesus kuundang 
Masuk dalam hatiku 
Memimpin, menuntun  
setiap langkah hidupku 
Sucikan, kuduskan semua dosaku 
 
B’rilah Yang Baik 
B'rilah yang baik 
B'rilah yang baik 
Tuhan sudah memb’rikan yang terbaik 
Apa yang kaub'ri 
B'rilah sekarang 
Tuhan pasti balas kau 
Dan berkati kau selamanya 
 
Kasih-Nya seperti sungai (3X) di hatiku 
Mengalir di waktu pagi ( susah ) 
Mengalir di waktu siang (senang) 
Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. 
 
*) Kuasa-Nya, Damai-Nya, Berkat-Nya 
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MINGGU ADVEN III 

 
 
KATA PENGANTAR 

LAGU PEMBUKAAN 
1. Hari ini harinya Tuhan 

2. Tanganku kerja buat Tuhan 

DOA PEMBUKA 

BACAAN INJIL 
Filipi 4: 4-7 

Inti Pesan: 

• Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan   

• Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang 

• Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga   

• Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan 

dengan ucapan syukur 

Pertanyaan Pedalaman: 
1. Kita bersukacita di dalam siapa ? (Tuhan) 

2. Apa yang hendaknya diketahui oleh semua orang? (Kebaikan hati/Perbuatan yang 

baik) 

3. Bagaimana cara mengucapkan syukur kepada Allah? (berbuat baik pada semua 

orang) 

 

PENGAYAAN (untuk Pendamping, bukan dibawakan langsung pada anak) 
Atas dasar persatuannya dengan Yesus Sang Juru Selamat yang diterimanya dalam 

Sakramen Baptis, anak menjadi warga Surga (Filipi 3:20) dan ditransformasi terus menerus 
menjadi serupa dengan Yesus. Pesan bacaan kitab suci hari ini menyatakan “Bersukacitalah 
senantiasa dalam Tuhan!” Sebagai anak-anak Tuhan Yesus dan sebagai anggota Gereja 
Katolik, haruslah ungkapan sukacita yang tampak dari diri kita adalah sukacita surga yang 
membawa damai sejahtera. Sukacita karena sudah bersatu dengan Yesus, Guru dan Tuhan, 
dimana persatuan tersebut membuat kita semakin menyadari dan mengalami sendiri 
kebaikan-kebaikan Tuhan. Maka tugas kita sebagai orang yang sudah dibaptis adalah 

- TEMA - 

MENJADI PEWARTA KEBAIKAN HATI YESUS 

- TUJUAN - 

• Agar anak hidup dalam sukacita senantiasa dalam Tuhan dan mewartakan kebaikan 
hati Yesus yang ada dalam hatinya melalui sikap dan perbuatan baiknya. 

• Agar anak percaya penuh pada Yesus dalam hal apapun dan menyatakan dalam 
segala hal keinginannya kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan 
syukur. 

https://www.youtube.com/watch?v=ebq5ukqtS8Q&t=24s
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mewartakan kebaikan Tuhan, yaitu lewat perbuatan-perbuatan baik dan benar yang 
dilakukan setiap hari.  

Allah telah memberi Putera Tunggal-Nya yaitu Yesus Kristus untuk datang ke dunia 
dalam rupa manusia, supaya semua memperoleh keselamatan. Karena itu kita tidak lagi 
kuatir akan masa depan, karena Allah bersama kita. Seperti dalam pesan bacaan hari ini, 
nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan yang 
disertai dengan ucapan syukur. Kita membawa doa dan permohonan kita pada Yesus, 
karena kita yang sudah bersatu dengan Yesus lewat Sakramen Baptis, percaya penuh pada 
Yesus, yang sudah memberikan segalanya bagi kita. Terlebih lagi, jangan lupa untuk 
mengucap syukur. Ucapkan syukur senantiasa atas kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup 
kita. Salah satu cara mengucap syukur pada Allah adalah dengan melakukan perbuatan-
perbuatan baik dan benar, seperti yang telah diajarkan oleh Yesus. Melakukan segala 
sesuatu dengan kasih.  
Maka, ciri-ciri yang ada pada pewarta kebaikan Tuhan adalah senantiasa bersukacita dalam 
Tuhan, berdoa, dan mengucap syukur. Minggu ini adalah minggu adven ke 3, yang disebut 
sebagai Minggu Gaudete/Minggu Sukacita. Sukacita karena perayaan Natal yang kita 
nantikan sudah semakin dekat. Seperti pesan dari bacaan hari ini, kita diajak untuk 
bersukacita senantiasa, terus berdoa dan mengucap syukur, sehingga kita menjadi pewarta 
kebaikan Tuhan yang ditunjukkan lewat perbuatan-perbuatan baik dan benar yang kita 
lakukan terus menerus.  

PENYAMPAIAN UNTUK ANAK 
1. Persatuan dengan Yesus lewat Sakramen Baptis membuat kita menjadi warga 

surga.  Tugas kita sebagai orang yang sudah dibaptis adalah mewartakan kebaikan 

Tuhan. 

2. Percaya penuh pada Yesus yang telah memberikan segalanya bagi kita. Dalam segala 

hal kita dapat menyampaikan keinginan kita dalam doa, permohonan dan ucapan 

syukur.  

3. Ciri-ciri yang ada pada pewarta kebaikan Tuhan: 

✓ Bersukacita dalam Tuhan 

✓ Berdoa 

✓ Mengucap syukur 

4. Minggu Gaudette : Minggu ini adalah Minggu ke 3 Adven, disebut sebagai Minggu 

Gaudete/Minggu Sukacita. Kita diajak untuk bersukacita karena Natal yang kita 

nantikan sudah semakin dekat. Pada minggu ini kita menyalakan lilin warna merah 

muda. 

LAGU TEMA 
I have a Joy in My Heart (Adalah Sukacita di hatiku) 
 
AYAT HAFALAN 

• Kelas kecil 

Filipi 4:4a 
Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan  
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• Kelas besar 

Filipi 4:6b 
Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan 
permohonan dengan ucapan syukur. 
 

AKTIVITAS 

• SEKOLAH  

Melanjutkan hiasan pohon Natal dari pertemuan 1 dan 2. 
Cara membuat: 

1. Siapkan pola persegi panjang, ukuran dan warna sesuai yang terlampir di lampiran 

2. Untuk minggu 3, siapkan 5 pola warna hijau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tugas minggu 3: 
a. Cetak dan gunting pola bentuk hati (terlampir di lampiran). Bisa juga menggambar sendiri 

bentuk hati. 

b. Pada gambar hati, tuliskan kebaikan-kebaikan Tuhan yang pernah kalian alami.  

c. Tempelkan gambar hati yang sudah ditulis tadi ke 5 pola warna hijau yang sudah 

disiapkan 

d. Tempelkan ujung kertas hingga membentuk lingkaran sambil dirangkai sesuai contoh. 

(Melanjutkan dari rangkaian pertemuan minggu 1 dan 2) 

 

• BIAK  

Membuat hiasan gantung berbentuk belimbing dengan kombinasi bentuk hati 
Cara membuat: 
1. Buatlah 5 lingkaran dengan kertas yang berwarna, lipat jadi 2. Diameter lingkaran 

boleh disesuaikan sendiri 

2. Di dalam lingkaran, tuliskan ayat emas hari ini. (Untuk kelas kecil bisa dibantu untuk 

menuliskan) 

Pada minggu ke 3, anak-
anak mengerjakan bagian 
yang diberi tanda berikut 
ini: 

Maka hiasan pohon Natal 
di minggu ke 3 ini menjadi 
seperti berikut: 
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3. Tempelkan salah satu sisi lingkaran yang sudah di lipat dengan salah satu sisi dari 

lingkaran lain, sampai lingkaran habis, sehingga membentuk buah belimbing. Jangan 

lupa selipkan benang di dalamnya (di tengah dan di bagian sisi lingkaran) untuk 

gantungan 

4. Buat gambar bentuk hati di kertas warna warni. Tuliskan kebaikan-kebaikan Tuhan 

yang dialami, di dalam setiap hati. (Jumlah hati terserah) 

5. Gantung gambar hati dibawah gantungan belimbing 

 

Hasil jadi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-PERUTUSAN- 

Aku bersyukur atas kebaikan Tuhan, dengan cara belajar 
lebih sungguh-sungguh. 

 
PROGRAM DUA MENIT AJARAN IMAN NO 52  
Apa tugas kita sebagai umat Katolik? 
Ada tiga tugas untuk kita umat Katolik: mengenal iman Katolik kita, menjalankan iman 
Katolik kita, dan menyebarkan iman Katolik kita untuk keselamatan dan perbaikan hidup 
umat manusia. Ini adalah tantangan besar kita dan hak istimewa kita yang luar biasa 

LAGU PENUTUP 
Hatiku Penuh Nyanyian 

DOA PENUTUP 
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LAMPIRAN AKTIVITAS SEKOLAH 
 
Pola hati: (ukuran bisa disesuaikan) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contoh: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aku dapat bangun pagi 
dengan sehat 
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LAMPIRAN AKTIVITAS BIAK 
 

Pola Lingkaran: (Ukuran boleh disesuaikan) 
 
 
                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lekatkan sisi B dengan sisi C Lekatkan sisi D dengan sisi E 
Dan seterusnya sampai 
kelima lingkaran menyatu 
seperti buah belimbing 

A B 
C D E F 

Sebelum dilem, 
selipkan benang 
untuk gantungan. 
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LAMPIRAN LAGU-LAGU 
 
Hari ini harinya Tuhan 
Hari ini…hari ini…harinya Tuhan…harinya Tuhan 
Mari kita…mari kita bersukaria…bersukaria 
Hari ini…hari ini…harinya Tuhan 
Mari kita bersukaria 
Hari ini…hari ini…harinya Tuhan 
 
Tanganku Kerja Buat Tuhan 
Tanganku kerja buat Tuhan 
Mulutku puji nama-Nya 
Kakiku berjalan cari jiwa 
Upahku besar di Surga 
 
I Have a Joy in My Heart (Adalah Sukacita di Hatiku) 
(https://youtu.be/LylgwOEI7AY) 
I have the joy, joy, joy, joy, 
Down in my heart, (where?) 
Down in my heart, (where?) 
Down in my heart, 
I have the joy, joy, joy, joy, 
Down in my heart, (where?) 
Down in my heart to stay. 
 
And I'm so happy, so very happy 
I have the love of Jesus in my heart. 
(Down in my heart) 
And I'm so happy, so very happy 
I have the love of Jesus in my heart. 
 
I have the love of Jesus, love of Jesus, 
Down in my heart, (where?) 
Down in my heart, (where?) 
Down in my heart, 
I have the love of Jesus, love of Jesus, 
Down in my heart, (where?) 
Down in my heart to stay. 
 
And I'm so happy, so very happy 
I have the love of Jesus in my heart. 
(Down in my heart) 
And I'm so happy, so very happy 
I have the love of Jesus in my heart. 
 
I've got the peace that passes understanding 
Down in my heart,(where?) 

https://www.youtube.com/watch?v=ebq5ukqtS8Q&t=24s
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Down in my heart, (where?) 
Down in my heart, 
I've got the peace that passes understanding 
Down in my heart, (where?) 
Down in my heart to stay. 
 
And I'm so happy, so very happy 
I have the love of Jesus in my heart. 
(Down in my heart) 
And I'm so happy, so very happy 
I have the love of Jesus in my heart. 
 
And I'm so happy so very happy I have the love of Jesus 
In my heart down in my heart to stay. 
 
Hatiku Penuh Nyanyian 
Hatiku penuh nyanyian 
Hatiku penuh nyanyian 
Hatiku bernyanyi untuk Raja s’gala raja 
 
Sembahlah dan pujilah Dia, 
sembahlah dan pujilah Dia. 
Sembahlah dan pujilah Dia, 
Raja s’gala raja. 
 
Dialah Raja, Raja, 
Dialah Tuhan, Tuhan. 
NamaNya Yesus, Yesus, Yesus, Yesus, 
oo… Dialah Raja. 
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MINGGU ADVEN IV 

 

KATA PENGANTAR 

LAGU PEMBUKA 
1. Aku Anak Katolik 
2. Yesus Kupanggil 

DOA PEMBUKA 

BACAAN INJIL  
Ibrani 10:5-10 

Inti Pesan: 
Allah mempersiapkan Yesus Kristus ke dunia, sebagai korban persembahan, satu kali untuk 
selamanya supaya manusia diselamatkan dan terbebas dari dosa. 

CERITA 
SATU KALI UNTUK SELAMANYA 

• Pada zaman perjanjian lama, bangsa Israel harus mempersembahkan korban 
bakaran dan korban penghapusan dosa dengan mengorbankan hewan ternak 
mereka seperti domba, kambing atau burung merpati, untuk berdamai dengan Allah. 
(Immamat 7) 

• Allah mempersiapkan Anak-Nya yang tunggal yaitu Yesus Kristus untuk datang ke 
dunia dalam rupa manusia, sebagai korban keselamatan bagi manusia. Ia lahir 
sebagai bayi mungil ke dunia, dan mati di kayu salib, sehingga manusia memperoleh 
rahmat pengampunan dan pembebasan dari dosa.  

• Karena kehendak-Nya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya  
oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. 

• Rahmat pengampunan dan pembebasan dari dosa ini diteruskan oleh Gereja Katolik 
dalam sakramen-sakramen. Sakramen Baptis adalah pintu pertamanya, yang kita 
terima dan menguduskan kita satu kali untuk selamanya. 

Pertanyaan pendalaman:  
1. Sebutkan korban apa saja yang dipersembahkan bangsa Israel kepada Tuhan pada 

zaman dahulu? (Kurban bakaran dan kurban penghapusan dosa) 

- TEMA - 
SATU KALI UNTUK SELAMANYA 

- TUJUAN - 

• Anak memahami dan menyadari kebenaran bahwa melalui Sakramen Baptis yang 
diterima, anak dikuduskan satu kali selamanya dalam Yesus Kristus yang datang ke 
dunia untuk menghapus dosa manusia dan menyelamatkannya. 

• Anak mampu menyiapkan dirinya menyambut kelahiran Tuhan dengan hidup 
kudus, yaitu menjaga persatuannya dengan Yesus 
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2. Bagaimana caranya Tuhan Yesus Kristus menjadi korban persembahan untuk 
menyelamatkan dan menghapus dosa manusia? (Dengan lahir ke dalam dunia dan 
mati di atas kayu salib) 

3. Dengan apakah kita dikuduskan satu kali untuk selamanya? (Dengan menerima 
Sakramen Baptis) 

4. Setelah menerima Sakramen Baptis, kita dikuduskan satu kali untuk selamanya. 
Maka kita hidup dalam kekudusan. Hidup kudus itu seperti apa ya? (Biarkan anak-
anak mencoba menjawab menurut pemahaman anak-anak sendiri) 

PENGAYAAN (untuk Pendamping, bukan dibawakan langsung pada anak) 
Allah yang tidak terlihat oleh kita, mewujudkan kasih-Nya yang besar kepada kita 

dalam diri Yesus Kristus yang terlihat oleh manusia pada zaman-Nya. Kasih Allah inilah yang 
menyelamatkan manusia melalui diri Yesus Kristus, yang pada zaman sekarang diteruskan 
oleh Gereja.  

Maka Gereja sebagai penerus ajaran Yesus Kristus, membawa umatnya kepada Allah 
dengan Sakramen Baptis satu kali untuk selamanya. Ketika dibaptis manusia mengambil 
bagian dalam kehidupan Allah Tritunggal, melalui rahmat yang menguduskan. Sebagaimana 
disampaikan dalam pertemuan 1, lewat Sakramen Baptis kita bersatu dengan Yesus dalam 
kasih. Kita dimampukan untuk hidup berkelimpahan dalam kasih serta hidup tak bercacat 
dan kudus di hadapan Allah. 

Kudus artinya dikhususkan untuk Allah. Kita anak-anak Allah (sebagai salah satu 
buah Sakramen Baptis) dianugerahi kerajaan Allah, yaitu Yesus. Kita dianugerahi kuasa Roh 
Kudus. Kita dianugerahi kehidupan Bapa. Maka kita yang sudah dipersatukan dan 
dikuduskan oleh Sakramen Baptis harus menjaga persatuan itu dengan selalu hidup dalam 
kekudusan seperti Yesus.  

Minggu ini kita memasuki minggu Adven ke 4 dan terakhir. Sebentar lagi kita akan 
merayakan Natal, kelahiran Yesus. Kita diajak selalu mengucap syukur atas kasih Bapa, yang 
telah memberikan Anak-Nya bagi kita, dengan hidup dalam kekudusan, melakukan 
kehendak-Nya dalam hidup sehari-hari, sehingga buah-buah kekudusan itu terlihat dan 
dirasakan oleh sesama. Buah-buah kekudusan adalah hidup dalam kasih, sukacita, damai 
sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan, penguasaan diri, 
berderma pada sesama, kurban dan kesaksian.  

PENYAMPAIAN UNTUK ANAK 
1. Pada zaman perjanjian lama, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah memerintahkan 

kepada bangsa Israel untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban 
penghapusan dosa dengan mengorbankan hewan ternak mereka, seperti domba, 
kambing, atau burung merpati. 

2. Karena Kasih Allah yang besar kepada manusia. Ia merelakan anak-Nya yang tunggal, 
yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk lahir ke dunia dan mati di atas kayu salib, supaya 
menjadi korban keselamatan bagi manusia, satu kali untuk selamanya. Ia lahir satu kali, 
mati di kayu salib satu kali, dan itu membuat manusia yang berdosa terbebas dari dosa 
dan mendapat keselamatan kekal untuk selamanya. 

3. Sakramen Baptis  satu kali untuk selamanya. Gereja Katolik meneruskan ajaran iman ini, 
dalam sakramen-sakramen. Sakramen yang pertama, adalah pembabtisan. Ketika 
dibaptis manusia mengambil bagian dalam kehidupan Allah Tritunggal, melalui rahmat 
yang menguduskan, satu kali untuk selamanya.  
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4. Kudus artinya dikhususkan untuk Allah. Kita anak-anak Allah (sebagai salah satu buah 
Sakramen Baptis) dianugerahi kerajaan Allah, yaitu Yesus. Kita dianugerahi kuasa Roh 
Kudus. Kita dianugerahi kehidupan Bapa. Maka kita yang sudah dipersatukan dan 
dikuduskan oleh Sakramen Baptis harus menjaga persatuan itu dengan selalu hidup 
dalam kekudusan seperti Yesus. 

5. Buah-buah Kekudusan. Minggu ini adalah minggu Adven ke 4 dan terakhir. Kita mau 
menyambut kelahiran Yesus dengan menjaga persatuan dengan Yesus. Dengan Bersatu 
dengan Yesus dan hidup kudus, kita menghasilkan buah-buah kekudusan, yaitu Hidup 
dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, 
kelemahlembutan, penguasaan diri, rajin berdoa, berderma pada sesama, berkurban dan 
menjadi saksi kristus.  

 
LAGU TEMA  
Buah-buah Roh 

AYAT HAFALAN 

• Kelas kecil  
Ibrani 10:10b 
Kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya 
 

• Kelas besar  
Ibrani 10:10 
Dan karena kehendak-Nya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya 
oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. 

AKTIVITAS 

• SEKOLAH 
Melanjutkan hiasan pohon Natal dari pertemuan 1, 2, dan 3. 
Cara membuat: 

1. Siapkan pola persegi panjang, ukuran dan warna sesuai yang terlampir di lampiran 

2. Untuk minggu 4, siapkan 6 pola warna hijau dan 3 pola warna merah 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pada minggu ke 4, anak-
anak mengerjakan bagian 
yang diberi tanda berikut 
ini: 

Maka hiasan pohon Natal 
di minggu ke 4 ini menjadi 
seperti berikut: 
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Tugas minggu 4: 
a. Untuk kelas besar, menuliskan sikap hidup kudus pada gambar buah. Kemudian 

tempelkan gambar-gambar buah itu di pola persegi panjang yang sudah disiapkan. Total 

ada 9 gambar 

b. Untuk kelas kecil, menempelkan gambar-gambar sikap hidup kudus pada pola persegi 

panjang yang sudah disiapkan. Total ada 9 gambar 

c. Tempelkan ujung kertas hingga membentuk lingkaran sambil dirangkai sesuai contoh. 

(Melanjutkan dari rangkaian pertemuan minggu 1, 2, dan 3) 

 

• BIAK 
Kelas kecil  dan besar 
Membuat hiasan gantung sikap-sikap hidup dalam kekudusan 
Bahan-bahan : 
Kertas bufallo/ kertas duplex , Gunting, Benang 
Cara membuat :  
3. Siapkan kertas buffalo bentuk lingkaran seperti contoh di lampiran 
4. Beri beberapa lubang pada lingkaran 
5. Gunting gambar buah-buah yang telah disediakan 
6. Kelas besar  : Tulislah sikap-sikap hidup kudus dalam gambar buah yang tersedia  

Kelas kecil    : Memakai gambar buah yang sudah diisi sikap-sikap hidup dalam   
kekudusan 

7. Gantung gambar buah pada lingkaran menggunakan benang 
8. Beri benang/cantolan pada belakang bentuk lingkaran, supaya bisa digantung. 

Adik-adik dapat menggantungnya pada pohon Natal 
 
Hasil jadi 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- PERUTUSAN – 
Aku mengajak keluargaku berdoa dan mengikuti Ekaristi di 

malam Natal 
 



 Bahan Pendalaman Iman Masa Adven 2021 

 

Komisi Anak Keuskupan Surabaya 39 

 

PROGRAM DUA MENIT AJARAN IMAN NO 49 
Apa artinya menjadi murni? 
Kemurnian adalah kemampuan untuk mengendalikan hawa nafsu  dalam diri dan untuk 
hidup atas dasar cinta kasih, tidak egois. Kita semua dipanggil untuk hidup murni dan 
melakukan kasih pada Tuhan dan sesama 
  
LAGU PENUTUP 
Hidupku Bukannya Aku Lagi 

DOA PENUTUP  
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LAMPIRAN ALAT PERAGA CERITA-1  
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LAMPIRAN ALAT PERAGA CERITA-2 
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LAMPIRAN AKTIVITAS SEKOLAH 
(Kelas kecil) 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berdoa 
Derma 

Ekaristi 

Sabar Saling mengasihi Sukacita 

Damai Kebaikan Penguasaan diri 
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LAMPIRAN AKTIVITAS BIAK-1 
(Kelas kecil dan besar) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aku hidup 
kudus 

seperti 
Yesus 
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LAMPIRAN AKTIVITAS BIAK-2 
(Kelas kecil dan besar) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untuk kelas kecil sudah ditulis sikap-sikap hidup kudus.  
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LAMPIRAN LAGU-LAGU 
 
 
Aku Anak Katolik 
Aku anak Katolik  
Rajin sekolah Minggu  
Ekaristi nomor satu   2X 
Tidak lupa belajar 
Main bersama teman 
Tuhan Yesus sahabatku  
 
Ikut Ekaristi, baca Kitab suci, doa setiap hari  
Jadi happy 
Ikut Ekaristi, baca Kitab suci, doa setiap hari  
Makin happy 
 
Yesus Kupanggil 
Yesus kupanggil 
Yesus kuundang 
Masuk dalam hatiku 
Memimpin, menuntun 
Setiap langkah hidupku 
Sucikan kuduskan semua dosaku 
 
Buah-buah Roh Kudus 
Buah-buah Roh Kudus 
Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan 
Kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan dan penguasaan diri 
 
Hidupku Bukannya Aku Lagi 
Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku 2X 
Yesus hidup, Yesus hidup dalamku 
Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku 
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