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PENGANTAR
Kakak-kakak Pendamping BIAK yang terkasih, bulan ini kita memasuki masa
Adven, masa penantian kedatangan Yesus, Sang Juruselamat. Masa Adven juga
merupakan awal tahun liturgi Gereja yang baru. Adven 2022 sekaligus mengawali
perjalanan kita sesuai tema tahunan fokus pastoral tahun 2023 Ardas Keuskupan
Surabaya yaitu “Menghidupi Yesus dalam Keluarga”. Di masa Adven ini, kita diajak untuk
kembali merenungkan dan memperbaharui keluarga yang dihidupi oleh Kristus.
Tema untuk bahan pendalaman iman untuk Anak di masa Adven ini adalah
“Menanti Kedatangan Tuhan Yesus Bersama Keluarga”. Dalam bahan ini disediakan
empat pertemuan sesuai dengan jumlah minggu dalam masa Adven, sebagai berikut:
Pertemuan 1 :
Berjaga-jaga Bersama Keluarga Menanti Kedatangan Tuhan
Pertemuan 2 :
Pertobatan Di Dalam Keluarga
Pertemuan 3 :
Sukacita Dalam Menanti Kedatangan Tuhan Bersama Keluarga
Pertemuan 4 :
Keluarga Adalah Palungan Bagi Bayi Yesus
Bahan pendalaman iman masa Adven ini dapat Kakak-Kakak Pendamping
kreasikan sesuai dengan kebutuhan dan situasi di Lingkungan atau Paroki, dengan tetap
mengingat kesesuaian tema-tema yang sudah disiapkan.
Selamat memasuki masa Adven, menyiapkan diri bersama keluarga menantikan
kedatangan Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati!
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MINGGU ADVEN I
BERJAGA-JAGA BERSAMA KELUARGA
MENANTI KEDATANGAN TUHAN
TUJUAN
1. Agar anak memahami arti Adven
2. Agar anak memahami arti berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan bersama
keluarga

KATA PENGANTAR
Halo Adik-adik, hari ini kita memasuki Minggu Adven yang pertama. Selama empat minggu,
kita mempersiapkan diri menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Hari ini kita diajak untuk
berjaga-jaga bersama keluarga menanti kedatangan Tuhan. Berjaga-jaga seperti apa ya? Mari,
kita dalami bersama-sama di pertemuan hari ini!
LAGU PEMBUKA
1. Terima Hatiku
2. Bapa Kudatang Pada-Mu
DOA PEMBUKA
Allah Bapa yang Mahabaik, kami bersyukur dapat kembali berjumpa hari ini dengan kondisi
badan yang sehat dan penuh semangat. Tuntunlah kami dalam pertemuan Adven pertama ini
supaya bersama keluarga, kami berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan. Doa ini kami
mohonkan kepada-Mu dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin.
BACAAN INJIL
Matius 24:37-44
Inti Peristiwa:
• Yesus berkata bahwa kedatangan Anak Manusia terjadi seperti zaman nabi Nuh
• Yesus menasihati hendaklah kita siap sedia dan berjaga-jaga karena Anak Manusia datang
pada saat yang tidak kita duga
CERITA : Alat peraga: boneka kaos tangan
PERSIAPAN KELUARGA TIMOTIUS
Menjelang Natal tahun ini, Kakek dan Nenek mau datang ke rumah keluarga Timotius.
Kakek dan Nenek sangat rindu pada Tina dan Toni. Sudah lama mereka tidak dapat berjumpa
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karena pandemi. Setelah sekian lama tidak bisa ke mana-mana, kali ini Kakek dan Nenek akan
tinggal di rumah Tina dan Toni selama seminggu.
Mendengar kabar tersebut, Ayah dan Ibu sangat senang. Namun, rumah mereka
masih berantakan. Akhirnya Ayah dan Ibu bersama Tina dan Toni kerja bakti merapikan dan
memperbaiki rumah.
Ayah memeriksa atap rumah, supaya saat hujan rumah tidak bocor lagi. Kakek dan
Nenek dapat beristirahat dengan nyaman.
Ibu : Tina, ayo ikut Ibu ke pasar. Kita beli beberapa macam sayuran dan daging. Nanti saat
Kakek dan Nenek datang, Ibu mau memasakkan makanan kesukaan mereka.
Tina : Ayoo Bu… Memang apa Bu makanan kesukaan Kakek dan Nenek?
Ibu : Kakek sangat suka makan sop ayam. Kalau Nenek kesukaannya sop kacang merah.
Tina : Waaah…Tina juga suka Bu, sop kacang merah…nyam…nyam…
Sementara Ibu dan Tina pergi ke pasar, Toni menyiapkan kamar untuk Kakek dan
Nenek
Toni : Bu, Toni bantu merapikan kamar yang akan ditempati oleh Kakek dan Nenek nanti ya?
Ibu : Iya Toni… terima kasih sudah membantu ya…
Hari kedatangan Kakek dan Nenek belum pasti, tapi keluarga Timotius ini sudah
bersiap-siap, supaya saat Kakek dan Nenek datang, mereka sudah siap menyambut dengan
sukacita.
Pada malam hari saat akan berdoa bersama, Pak Timotius mengingatkan Toni dan Tina
tentang masa Adven, yaitu masa menanti kedatangan Tuhan dengan berjaga-jaga dan siap
sedia. Sebagaimana mereka sekeluarga bersiap sedia menyambut kedatangan Kakek dan
Nenek, Pak Timotius mengajak seluruh anggota keluarga untuk senantiasa bersiap sedia
menyambut kedatangan Tuhan, salah satunya dengan doa bersama. Maka keluarga Pak
Timotius melanjutkan kegiatan malam itu dengan berdoa bersama agar dapat menyiapkan
hati dengan baik.
Pertanyaan Pendalaman:
1. Siapa yang akan datang di Natal tahun ini? (Kakek dan Nenek)
2. Apa yang dilakukan keluarga Timotius untuk menyambut Kakek dan Nenek? (Kerja
bakti merapikan dan memperbaiki rumah)
3. Kapan Kakek dan Nenek datang? (Hari kedatangannya masih belum pasti)
4. Maka, sama halnya dengan kedatangan Yesus kedua kalinya. Apakah ada yang tahu?
(Tidak ada yang tahu)
5. Oleh karena itu bagaimana seharusnya sikap kita? (Siap sedia dan berjaga-jaga terusmenerus)
6. Mengapa kita harus siap sedia dan berjaga-jaga terus-menerus serta dimulai dari
sekarang? (Supaya ketika Tuhan datang menjemput kita, kita sudah layak hidup
bersama-Nya)
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PENGAYAAN
(Untuk pendalaman pendamping, bukan disampaikan langsung ke anak)
(Diambil dari buku Berjumpa denan Yesus-tahun A dengan beberapa tambahan)
Adven berasal dari kata Adventus (bahasa Latin: Ad-venire) yang berarti kedatangan.
Siapa yang datang? Kedatangan Sang Juru Selamat, yang kedatangan-Nya dinantikan
berabad-abad dan telah diramalkan oleh beberapa nabi. Masa Adven adalah masa persiapan
untuk menyambut perayaan kelahiran Kristus dan juga kedatangan Kristus untuk kedua
kalinya sebagai hakim yang adil.
Adven juga merupakan awal tahun Liturgi Gereja. Ditandai dengan lingkaran/korona
Adven yang kaya akan makna. Arti yang terkandung dalam lingkaran Adven adalah:
• Berbentuk lingkaran = kasih Tuhan yang tak berkesudahan
• Pita ungu yang melilit lingkaran = penantian yang dilakukan dengan pertobatan
yang terus-menerus
• 4 Lilin = 4 minggu (3 lilin ungu dan 1 lilin merah muda untuk minggu ke-3, minggu
Gaudette, minggu sukacita)
• Daun segar warna hijau = penuh harapan akan keselamatan dari Tuhan
• Warna ungu = pertobatan
Waktu kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya, tak ada yang tahu dan terjadi seperti
zaman nabi Nuh. Pasti datang tetapi tanpa tahu saatnya. Pada zaman nabi Nuh di mana pada
waktu itu banyak orang yang hanya berpikir tentang hal duniawi dan melupakan hal yang ilahi,
tetapi nabi Nuh dan keluarganya selamat karena mereka dengan tekun, melakukan apa yang
dikehendaki Tuhan. Air bah yang datang membinasakan siapa saja yang terlena dan tidak mau
tahu, acuh tak acuh dan tidak bersiap sedia.
Gereja mengajak umat untuk mempersiapkan diri pada masa Adven, selain sebagai
persiapan menyambut Natal, terlebih lagi untuk mempersiapkan diri menantikan kedatangan
Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Yesus pasti datang untuk kedua kalinya, tetapi kapan
kedatangannya tidak ada yang tahu. Kedatangan Tuhan yang tak terduga mengingatkan kita
untuk selalu berjaga-jaga dan siap sedia. Sehingga saat Tuhan datang, kita sudah siap untuk
menyambutnya dengan sukacita. Seperti juga kedatangan Kakek dan Nenek dalam cerita
keluarga Timotius. Kakek dan Nenek pasti datang, tapi hari kedatangannya belum pasti. Tapi
keluarga Timotius sudah bersiap-siap untuk menyambutnya, sehingga saat Kakek dan Nenek
datang, mereka sudah siap menyambutnya dengan sukacita.
Berjaga-jaga merupakan sikap siap sedia. Berdoa bersama keluarga adalah wujud
nyata dalam berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan. Juga dengan merayakan Ekaristi
bersama keluarga, membaca dan mendengarkan Sabda dalam keluarga, dan lain sebagainya.
Selain itu, banyak tindakan kasih yang dilakukan bersama keluarga sebagai bentuk berjagajaga. Misalnya, bersama keluarga melakukan bakti sosial, mengunjungi panti asuhan,
membantu orang miskin dan terlantar, menolong kerabat yang mengalami kesusahan, dan
lain-lain. Mari, kita bersama keluarga berjaga-jaga menantikan kedatangan Yesus Kristus,
Juruselamat kita. Agar hati kita benar-benar siap menyambut kedatangan Tuhan dengan
penuh sukacita.
Komisi Anak Keuskupan Surabaya
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PENYAMPAIAN UNTUK ANAK
1. Berjaga-jaga dan siap sedia. Pada bacaan Injil hari ini, adik-adik bina iman diajak siap
sedia dan berjaga-jaga terus-menerus, karena saat kedatangan Tuhan (Anak Manusia)
tidak pasti dan tidak diketahui, sebagaimana kita diingatkan tentang kedatangan air
bah pada zaman Nuh, membawa akibat pahit bagi banyak orang yang tidak siap
2. Di masa Adven ini, kita mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya
juga untuk merayakan kelahiran Yesus di hari Natal dengan siap sedia dan berjagajaga terus-menerus melalui pertobatan
3. Keluarga Timotius bersiap-siap menyambut kedatangan Kakek dan Nenek, yang belum
diketahui pasti waktunya. Demikian juga kita bersiap-siap dan berjaga-jaga untuk
menyambut kedatangan Tuhan yang tidak diketahui waktunya
4. Sikap berjaga-jaga dari diri kita sendiri dapat dilakukan dengan rajin belajar, taat pada
orang tua, menolong sesama, peduli pada orang lain
5. Selain itu juga mengajak keluarga untuk berjaga-jaga dan siap sedia dengan berdoa
bersama, membaca dan mendengarkan Kitab Suci, merayakan Ekaristi bersama
keluarga. Juga dengan lebih banyak melakukan tindakan kasih bersama keluarga,
seperti bakti sosial, mengunjungi panti asuhan, membantu orang miskin dan terlantar
LAGU TEMA
Berjaga-jagalah
AYAT HAFALAN
• Kelas kecil
Matius 24:42a
“Karena itu berjaga-jagalah”
• Kelas besar
Matius 24:44
“Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang
tidak kamu duga."
AKTIVITAS
• Kelas Kecil dan Kelas Besar
Membuat ‘Kartu berjaga-jaga’
Cara bermain:
1. Disediakan tulisan/gambar (untuk kelas kecil) tentang perbuatan-perbuatan berjaga-jaga,
misal: doa, misa, ikut bina iman, baca Kitab Suci, rajin belajar, dan lain-lain.
2. Anak memilih 5 (lima) (untuk kelas besar bisa ditambah, misal 10) dan menempel
tulisan/gambar sikap berjaga-jaga, baik yang dilakukan sendiri atau bersama keluarga di
kolom sebelah kiri.
3. Aktivitas ini dapat dibawa pulang. Anak menggambar emoticon senang/hati saat sudah
melakukan tindakan yang dia tempel.
Komisi Anak Keuskupan Surabaya
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AKTIVITAS SEKOLAH (Lihat Lampiran)
Membuat Kantong Persembahan
Membuat kantong dari kertas ukuran A3
Cara membuat kantong : Lihat lampiran
Kantong digunakan setiap pertemuan dengan menempel gambar
yang telah disediakan dan menulis sesuai petunjuk pada setiap
pertemuan.
Setelah selesai dapat dipakai untuk memberi kado buat Yesus
dipersembahkan di gua Natal atau diberikan pada mereka yang
membutuhkan.
LANGKAH-LANGKAH
1. Gunting gambar Lingkaran Adven
2. Warnailah
3. Tulis pada bagian bawah kantong: Persembahanku
4. Pada sisi sebaliknya tempel gambar Pertemuan 1
Tulis di bawahnya: “Berjaga-jaga Bersama Keluarga”
PERUTUSAN
Aku mendoakan doa Adven minggu ke-1 bersama keluarga.
DOA ADVEN MINGGU KE 1
Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepada-Mu atas karya penyelamatanMu melalui Yesus. Dampingilah kami sekeluarga agar senantiasa
menyiapkan diri untuk menyongsong kedatangan Putera-Mu. Dia yang
membawa damai sejati bagi kami. Semoga kami sekeluarga siap siaga dan
selalu penuh harap menantikan kedatangan-Nya. Sebab Dialah Tuhan dan
pengantara kami. Amin.

PROGRAM DUA MENIT AJARAN IMAN
No.50, Mengapa kita harus berdoa?
Kita berdoa karena kita diciptakan untuk menyembah Tuhan dan memujiNya untuk kebaikan-Nya, untuk mencari pengampunan-Nya atas dosa-dosa
kita, untuk berterima kasih kepada-Nya atas berkat-berkat-Nya bagi kita,
dan untuk mencari bantuan-Nya.
LAGU PENUTUP
Aku Anak Tuhan

Komisi Anak Keuskupan Surabaya
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DOA PENUTUP
Allah Bapa yang Mahakasih, terima kasih atas penyertaan-Mu, pertemuan kami hari ini dapat
berjalan dengan baik. Bimbinglah kami dan sertailah keluarga kami dalam berjaga-jaga
menanti kedatangan Sang Juruselamat. Semoga kami dapat menyambut Kristus yang lahir
bersama keluarga kami di rumah. Amin.
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AKTIVITAS KELAS KECIL DAN KELAS BESAR
Aku dan keluargaku berjaga-jaga dengan:
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ALAT PERAGA
BONEKA KAOS TANGAN
(DIGUNAKAN SEBAGAI ALAT PERAGA CERITA DARI PERTEMUAN 1 SAMPAI 4)

CARA MEMBUAT :
1. Gunting pola kepala Ayah, Ibu, Tina dan Toni, warnailah!
2. Tempelkan pada kaos tangan dengan telapak tangan menghadap ke depan.
3. Bila dipakai untuk jumlah anak yang lebih dari sepuluh, gambar kepala diperbesar jadikan
boneka kantong (lihat contoh)
4. Gunting pola kepala, tempelkan pada kantong coklat
5. Gambar baju dan warnai
Komisi Anak Keuskupan Surabaya
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AKTIVITAS SEKOLAH

HASIL JADI KANTONG
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GAMBAR : LINGKARAN ADVEN

Gambar Pertemuan 1
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MINGGU ADVEN II
PERTOBATAN DI DALAM KELUARGA
TUJUAN
Agar anak menyiapkan hati dengan bertobat dengan memperbaiki hubungan dalam
keluarga

KATA PENGANTAR
Selamat pagi/siang/sore Adik-adik! Coba tebak tokoh ini ya. Dia adalah sepupu Tuhan Yesus.
Dia punya tugas menyerukan pertobatan dan meluruskan jalan untuk kedatangan Tuhan
Yesus… Hayo tebak siapa dia? (Biarkan anak-anak menjawab sampai mereka dapat menebak)
Ya hari ini Yohanes Pembaptis menyerukan agar semua orang bertobat agar dapat menerima
Tuhan Yesus. Minggu yang lalu kita diingatkan untuk berjaga-jaga, siap sedia menyambut
kedatangan Tuhan Yesus, sekarang kita diingatkan kembali agar selalu bertobat. Tahukah
Adik-adik arti bertobat? Yaitu menyesali kesalahan, kembali dekat pada Tuhan, dan tidak
mengulangi kesalahan. Nah… mari kita buka jumpa kita dengan memuji Tuhan!
LAGU PEMBUKA
1. S’lamat Pagi Tuhan
2. Hari Yang Terindah
DOA PEMBUKA
Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami hari ini dapat berjumpa kembali dengan teman-teman.
Kami mau memuji-Mu dan mendengarkan Sabda-Mu. Tuntunlah kami dalam pertemuan
Adven kedua ini supaya bersama keluarga, kami selalu bertobat, menyesali kesalahan kami
dan kembali kepada Engkau dengan melakukan segala perintah-Mu. Amin.
BACAAN INJIL
Matius 3:1-12
Inti Peristiwa:
• Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan pertobatan, seperti yang
dinubuatkan Nabi Yesaya, tentang suara orang berseru-seru di padang gurun
• Yohanes Pembaptis menegur orang Farisi dan Saduki dan menegaskan bahwa pertobatan
harus menghasilkan buah
• Yohanes menyatakan, "Aku membaptis kamu dengan air. Tetapi Ia yang datang kemudian
lebih berkuasa dari padaku. Melepaskan tali kasut-Nya pun aku tidak layak. Ia akan
membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api”
• Yohanes memberikan gambaran penghakiman terakhir
Komisi Anak Keuskupan Surabaya

13

Bahan Pendalaman Iman Masa Adven tahun 2022

CERITA
PERTOBATAN DALAM KELUARGA
Suatu hari Minggu, keluarga Pak Timotius meluangkan waktu untuk kerja bakti
mempersiapkan kedatangan Kakek dan Nenek. Mereka membersihkan kamar yang hendak
dipakai Kakek dan Nenek dan halaman samping di sebelah kamar yang akan dipakai tersebut.
Ibu : Ayo, Tina, bantu Ibu membersihkan kamar. Toni kan sudah merapikan kamar dengan
menyusun rapi barang-barang di sana. Hari ini kita mengganti sprei, sarung bantal dan
guling, meja dan perabotan kamar dilap bersih, lantai disapu dan dipel!
Ayah : Ayo Ton! Bantu Ayah membersihkan halaman samping, memangkas sebagian ranting
pohon yang menjulur ke arah jendela kamar, agar terang, sehingga sinar matahari bisa
masuk menerangi kamar dan kita sapu halaman, agar terlihat bersih dan asri sehingga
Kakek dan Nenek kerasan tinggal di rumah kita.”
Tina segera meninggalkan kegiatannya dan mengikuti Ibu mencari seperangkat sprei
baru, lalu mulai membersihkan kamar tersebut. Selang beberapa waktu kemudian, Tina tidak
sengaja melihat ke arah luar jendela kamar, tampak Ayah memangkas pohon seorang sendiri.
Lalu Tina bertanya-tanya di mana gerangan Toni? Tina meninggalkan Ibu sebentar untuk
mencari Toni, ternyata yang dicari sedang asyik bermain gadget. Mengetahui hal itu, Tina
memarahi Toni dan merebut gadget Toni, Toni yang sedang asyik bermain game merasa
terganggu, sehingga terjadi pertengkaran di antara mereka.
Tina : Ton, gimana sih kamu!, Lihat itu! Ayah bekerja sendiri dan kamu enak-enak main
gadget! Sudah berhenti! (seru Tina sambil merampas gadget yang dipegang Toni)
Toni : Heeeeh Tina! Enak aja main rampas gadget orang!! Kamu nggak usah ikut campur
urusanku, dasar anak sok baik, gayanyaaaaaa, membantu dengan Ibu dengan tulus?
Kamu iri kan kalau aku main game? (Toni dengan muka jengkel pergi meninggalkan
Tina dan kembali membantu Ayah)
Sampai akhirnya semua pekerjaan selesai, Tina dan Toni masih saling tidak bertegur
sapa, Tina marah, Tonipun demikian.
Malam hari, mereka berkumpul untuk berdoa bersama sebelum tidur. Ayah dan Ibu
melihat Tina dan Toni yang berwajah penuh amarah, dan mendengar cerita mereka berdua
mengenai pertengkaran di siang hari tadi.
Ayah : Tina, Toni! Tidak baik menyimpan kemarahan. Adven adalah waktu untuk
mempersiapkan hati. Kita harus selalu bertobat untuk membersihkan hidup kita dari
dosa.
Ibu : Pertobatan apa saja yang harus dilakukan? Ya saling memaafkan, saling berdamai,
melakukan berbagai tindakan kasih, berbagi, peduli kepada sesama. Ayo kalian
berdamai. Toni, terima teguran Tina untuk kebaikanmu. Jangan malah berkata kasar
pada Tina.
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Toni akhirnya menyesal karena menyadari perbuatannya salah. Ia minta maaf pada
Tina, dan Tinapun memaafkan Toni,
Toni : Tina aku minta maaf ya… tadi aku salah, aku tidak peduli dengan tugasku juga dengan
Ayah, aku tidak mau diingatkan malah berkata kasar kepadamu. Ayah maafkan Toni
karena tidak membantu Ayah!
Tina : Iya Ton…. Aku juga minta maaf, aku emosi dan memarahimu.
Kemudian mereka berempat saling berpelukan bersama, Ayah, Ibu, Tina dan Toni
Pertanyaan pendalaman:
1. Apa yang dikerjakan keluarga Pak Timotius pada hari Minggu? (Kerja bakti
mempersiapkan kedatangan Kakek dan Nenek)
2. Tina dan Toni ditugaskan membantu siapa? Apa tugasnya? (Tina membantu Ibu,
membersihkan kamar, mengganti sprei, sarung bantal dan guling, mengelap bersih
meja dan perabotan kamar, menyapu dan mengepel lantai. Toni membantu Ayah,
membersihkan halaman samping, memangkas sebagian ranting pohon yang menjulur
ke arah jendela kamar, agar terang, sehingga sinar matahari bisa masuk menerangi
kamar dan menyapu halaman)
3. Apa yang terjadi dengan Toni? (Tidak membantu Ayah, malahan asyik bermain
gadget)
4. Apa yang Tina lakukan ketika mengetahui Toni tidak membantu Ayah? (Tina memarahi
Toni dan merampas gadget Toni)
5. Apa yang terjadi kemudian dengan Tina dan Toni? (Mereka bertengkar dan tidak
saling bertegur sapa)
6. Bagaimana akhir cerita keluarga Pak Timotius? (Setelah diingatkan Ayah dan Ibu pada
waktu doa bersama dalam keluara, Toni sadar kesalahannya, Tina dan Tonipun saling
memaafkan dan berpelukan bersama Ayah dan Ibu)
7. Dalam Kitab Suci, siapa yang tampil di padang gurun? (Yohanes Pembaptis)
8. Apa yang diserukan Yohanes? (Bertobatah! Sebab Kerajaan Allah sudah dekat)
9. Apa bahan pakaian Yohanes Pembaptis? (Bulu unta dan ikat pinggang kulit)
10. Apa makanan Yohanes Pembaptis? (Belalang dan madu hutan)
11. Apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis tentang pembaptisan? (Aku membaptis kamu
dengang air tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian dari padaku lebih
berkuasa dari padaku dan aku tidak layak melepaskan kasut-Nya. Ia akan
membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api)
12. Siapa yang dimaksud “Ia yang datang kemudian”? (Yesus Kristus)
PENGAYAAN
(Untuk pendalaman pendamping, bukan disampaikan langsung ke anak)
(Diambil dari buku Berjumpa dengan Yesus-tahun A dengan beberapa tambahan)
Injil hari ini menampilkan tokoh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah tokoh
yang dinubuatkan oleh nabi Yesaya ketika ia berkata: “Ada suara orang yang berseru-seru di
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padang gurun; persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan bagi-Nya.” Yohanes
Pembaptis menyerukan pertobatan dan banyak penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea
dan dari seluruh daerah sekitar Yordan yang bertobat dan dibaptis oleh Yohanes.
Yohanes dengan keras menegur orang Farisi dan orang Saduki, karena mereka tidak
melaksanakan pertobatan dengan sungguh-sungguh, dengan dalih Abraham adalah bapa
mereka. Yang ditegaskan oleh Yohanes adalah: hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan.
Maka bertobat artinya berbalik dari keadaan sekarang (yang penuh dosa dan kejahatan)
menjadi keadaan yang baru (yang penuh ketaatan dan kebaikan), serta menghasilkan buah.
Buah pertobatan dapat terlihat dari perubahan sikap dan perilaku yang lebih baik dan benar.
Pertobatan yang tidak menghasilkan buah adalah pertobatan yang sia-sia.
Selanjutnya Yohanes mengingatkan akan penghakiman terakhir (zaman akhir telah
dimulai dengan kedatangan pertama Yesus Sang Mesias Juru Selamat dunia, akhir zaman
datang dengan kedatangan Yesus yang kedua), di mana kapak sudah tersedia, dan setiap
pohon, maksudnya manusia, yang tidak menghasilkan buah perbuatan yang baik, pasti
ditebang dan dibuang ke dalam api. Selain itu, penghakiman terakhir digambarkan juga
sebagai alat penampi, di mana gandum, yakni orang-orang yang menerima Yesus dan setia
mengikut-Nya serta menghasilkan buah-buah pertobatannya, dikumpulkan ke dalam
lumbung, dan debu jerami (orang-orang yang menolak Yesus dan tidak menghasilkan buah
pertobatan) dibakar ke dalam api yang tak terpadamkan. Maka hasilkanlah buah sesuai
pertobatan supaya kita menjadi gandum yang dikumpulkan ke dalam lumbung-Nya, yaitu
Kerajaan Allah.
Minggu Adven ke-2 ini mengajak kita untuk menyiapkan hati dengan pertobatan.
Terutama pertobatan yang dilakukan dalam lingkup yang paling dekat dengan kita, yaitu
keluarga. Seperti dalam kisah keluarga Timotius, pertobatan yang dilakukan akhirnya
menghasilkan buah pertobatan, yaitu saling memaafkan, dan mereka sekeluarga pun hidup
damai dan penuh kasih.
PENYAMPAIAN UNTUK ANAK
1. Pertobatan. Pentingnya mendengarkan dan melakukan seruan Yohanes Pembaptis
tentang pertobatan di masa Adven. Yang ditekankan adalah pertobatan hati dan
memperbaharui hidup dengan membuang sikap dan perbuatan lama yang tidak benar
dan tidak baik. Terutama pertobatan yang dilakukan dalam lingkup yang paling dekat
dengan kita, yaitu keluarga. Seperti yang terjadi pada keluarga Pak Timotius.
Pertobatan itu harus segera dilakukan, tidak perlu ditunda-tunda, seperti Toni yang
mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Tina, demikian akhirnya mereka
saling memaafkan.
2. Berikan contoh nyata sikap-sikap pertobatan hati dan memperbaharui hidup dalam
kehidupan sehari-hari, yang dapat dilakukan anak-anak. Misalnya seperti cerita tadi,
Toni yang akhirnya mengakui kesalahannya dan Tina yang juga meminta maaf,
akhirnya mereka berbaikan (bisa ditambahkan contoh-contoh lain).
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3. Hasilkan buah sesuai pertobatan. Setiap pohon yang tidak berbuah yang baik akan
ditebang. Demikian juga alat penampi akan memisahkan gandum dari debu jerami.
Maka kita harus menghasilkan buah yang baik sebagai hasil pertobatan sehingga
menjadi gandum yang dikumpulkan dalam lumbung-Nya yaitu Kerajaan Allah. Buah
pertobatan tampak dari sikap dan perilaku yang baik dan benar dalam hidup seharihari. Dari cerita keluarga Pak Timotius tadi buahnya adalah Toni dan Tina saling
memaafkan.
LAGU TEMA
Hidupku Bukannya Aku Lagi
AYAT HAFALAN
• Kelas kecil
Matius 3:2
“Bertobatlah, sebab Kerajaan Sorga sudah dekat!"
• Kelas besar
Matius 3:8
Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan.
AKTIVITAS
• Kelas Kecil
Alternatif 1
Memberi tanda (√) untuk perbuatan yang baik dan benar; tanda (×) untuk perbuatan yang
tidak baik dan tidak benar.
Alternatif 2
Membuat kartu “minta maaf” untuk Ayah, Ibu, Kakak dan atau Adik
Langkah-langkah:
- Sediakan sejumlah gambar Ayah, Ibu, Kakak, Adik sesuai jumlah keluarga masingmasing yang mau dimintai maaf oleh anak-anak.
- Tulis nama di kotak yang tersedia pada pola untuk Ayah, Ibu, Kakak atau Adik.
- Bagi anak-anak yang sudah bisa menulis, tuliskan permintaan maaf atas satu
kesalahan yang pernah dilakukan terhadap Ayah, Ibu, Kakak dan Adik dan komitmen
yang akan dilakukan. Contoh: Ibu, maaf aku malas membantu ibu. Mulai sekarang aku
rajin membantu ibu.
- Bagi adik-adik yang belum bisa menulis, katakan secara lisan permintaan maaf atas
satu kesalahan yang pernah dilakukan terhadap Ayah, Ibu, Kakak dan Adik.
- Lakukan segera setelah pulang dari bina iman
• Kelas besar
Alternatif 1
Membuat bunga “permintaan maaf” buat, Ayah, Ibu, Kakak dan atau Adik atas satu
kesalahan yang pernah aku lakukan terhadap mereka masing-masing.
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Langkah-langkah:
- Masing-masing anak membuat 3 atau 4 bunga atau sejumlah anggota keluarga inti,
dengan warna bunga (pola bunga terlampir) yang diusahakan berbeda-beda untuk
Ayah, Ibu, Kakak dan atau Adik, beri tangkai pada masing-masing kelopak bunga tulip
dengan sedotan.
- Tulis nama masing-masing di bagian depan pola bunga
- Tuliskan permintaan maaf atas satu kesalahan yang pernah dilakukan terhadap Ayah,
Ibu, Kakak dan Adik dan komitmen yang akan dilakukan pada bagian belakang pola
bunga. Contoh: Adik, maaf aku suka membentakmu. Mulai sekarang aku berkata-kata
dengan lemah lembut padamu.
- Berikannya pada mereka masing-masing sepulang dari bina man.
Alternatif 2.
- Membuat puisi pertobatanku atau menulis atau menceritakan pengalaman pribadi
memaafkan atau meminta maaf kepada salah satu anggota keluarga, Ayah, Ibu, Kakak
dan Adik (pola bingkai terlampir)
AKTIVITAS SEKOLAH
Melanjutkan menempel gambar Pertemuan 2, mewarnai dan
menulis “Pertobatan dalam Keluarga”
Gambar terlampir

PERUTUSAN
Aku mendoakan Doa Adven minggu ke-2 bersama keluarga
DOA ADVEN MINGGU KE 2
Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau hadir di tengah keluarga kami, memampukan
dan menguatkan kami, supaya dengan mudah dan tanpa menunda-nunda
kesempatan, untuk bertobat, saling mengampuni kesalahan satu dengan yang
lain, antar anggota keluarga kami, sehingga kami siap menantikan kedatanganMu. Amin.
PROGRAM DUA MENIT AJARAN IMAN
No.44, Apakah Dosa itu?
Dosa adalah pikiran, kata-kata, sikap, tindakan, atau kelalaian yang
disengaja, memalingkan kita dari Allah dan rencana-Nya yang penuh kasih
bagi kita. Dosa melukai kita secara pribadi dan juga melukai hubungan kita
dengan orang lain.
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LAGU PENUTUP
Hidupku Bukannya Aku Lagi
DOA PENUTUP
Allah Bapa kami yang penuh kasih, ampunilah segala kesalahan kami. Tuntunlah dalam hati
dan budi kami agar selalu mematuhi perintah-perintah-Mu. Semoga kami dapat
mempersiapkan diri menjadi lebih baik dari hari ke hari. Demi Kristus, Juruselamat kami.
Amin.
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AKTIVITAS KELAS KECIL
ALTERNATIF 1

Memberi tanda (√) untuk perbuatan yang baik dan benar; tanda (×) untuk perbuatan
yang tidak baik dan tidak benar
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AKTIVITAS KELAS KECIL
ALTERNATIF 2
POLA KAKAK/ADIK

POLA AYAH & IBU
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AKTIVITAS KELAS BESAR
ALTERNATIF 1
POLA BUNGA TULIP
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AKTIVITAS KELAS BESAR
ALTERNATIF 2
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AKTIVITAS SEKOLAH

Gambar Pertemuan 2
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MINGGU ADVEN III
SUKACITA DALAM MENANTI KEDATANGAN TUHAN BERSAMA
KELUARGA
TUJUAN
Agar anak bersama keluarga bersyukur dan bersukacita atas Yesus Sang Mesias yang
menyelamatkan

KATA PENGANTAR
Hai Adik-adik….tak terasa kita sudah memasuki minggu Adven yang ke-3. Artinya hari Natal
sudah semakin dekat. Wah, tentunya kita bersukacita ya karena Natal sudah dekat, seperti
tema Adven minggu ke-3 ini, yaitu Sukacita dalam menanti kedatangan Tuhan bersama
keluarga. Yuk Adik-adik…. kita bersukacita bersama.
LAGU PEMBUKA
1. Adalah Sukacita
2. Kuduskan Tempat Ini
DOA PEMBUKA
Bapa di Surga, terima kasih kami boleh kembali berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama
mengikuti pendalaman Adven minggu ke-3. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu agar
kami dapat mengikuti dengan baik dan penuh sukacita. Amin
BACAAN INJIL
Matius 11 : 2-11
Inti Peristiwa:
• Yohanes berada di penjara, mendengar pekerjaan Kristus
• Yohanes menyuruh murid-muridnya bertanya:
- Engkaukah yang akan datang itu?
- Atau haruskah kami menantikan orang lain?
• Kristus menyuruh murid-murid Yohanes mengatakan apa yang mereka dengar dan lihat:
- Orang buta -> melihat
- Orang lumpuh -> berjalan
- Orang kusta -> tahir
- Orang tuli -> mendengar
- Orang mati -> dibangkitkan
- Orang miskin -> diberitakan kabar baik
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•

Setelah murid-murid Yohanes pergi, Kristus berbicara kepada orang banyak tentang
Yohanes

CERITA
MENYAMBUT YESUS SANG MESIAS
Suatu hari sepulang dari sekolah, Tina dan adiknya Toni, segera berlari-lari masuk ke
dalam rumah setelah turun dari mobil antar jemputnya.
Ibu menyambut mereka dengan senyum, sambil membantu membereskan tas
mereka.
Ibu : Bagaimana kegiatan di sekolah hari ini?
Tina : Hari ini Tina membuat hiasan Natal. Tadi Tina membuat bentuk bintang dan malaikat.
Tapi masih belum selesai. Nanti hari Senin dilanjutkan lagi kata Bu Guru
Toni : Kalau Toni, hari ini kami menonton film tentang Tuhan Yesus, Bu. Tentang mukjizatmukjizat yang dilakukan Yesus.
Ibu : Waaah…pasti seru yaa….Ayo sekarang kalian bersihkan diri, lalu makan dulu ya.
Kemudian istirahat.
Sore hari setelah makan malam bersama Ayah dan Ibu, Tina bercerita kepada ayahnya
tentang kegiatan di sekolah hari ini.
Tina : Ayaaah…sebentar lagi Natal akan tiba lhoo….kira-kira kita nanti dapat hadiah apa ya?
Apakah ada hadiah dari Sinterklas ya?
Toni : Iyaaa Ayah….liburan Natal ini kita pergi ke mana? Teman-temanku ada yang ke Bali,
ada yang ke Jogjakarta, ada yang ke Bandung. Ayoo Ayah, kita juga pergi berlibur.
Mumpung liburan Natal.
Ayah : Toni…Tina….memang, Natal biasanya identik dengan banyak hadiah, liburan,
bersenang-senang. Tapi tahukah kalian. Natal adalah lebih dari itu.
Toni : Apa Ayah?
Ayah : Natal yang terutama adalah tentang Yesus. Yesus yang mau lahir sebagai Anak
Manusia, untuk menjalankan misi-Nya menyelamatkan manusia dari dosa.
Ibu : Iyaa….seperti Toni tadi di sekolah melihat film tentang Yesus dan mukjizat-mukjizatNya. Yesus yang lahir di dunia untuk memberitakan kabar baik dan menyatakan
mukjizat-mukjizat-Nya. Tapi Yesus bukan hanya hadir waktu itu saja. Yesus hadir
sampai saat ini dan terus memberikan mukjizat-Nya untuk kita. Lewat napas
kehidupan, lewat berkat kesehatan, rejeki, dan lain-lain. Nah… Yesus itulah yang akan
kita sambut kelahiran-Nya di hari Natal nanti. Yesus Sang Mesias yang
menyelamatkan. Maka kita patut bersyukur dan bersukacita.
Ayah : Maka dari itu…kita mempersiapkan diri selama masa Adven ini dengan pertobatan,
dengan hidup yang baik, supaya kita layak menyambut-Nya di hari Natal.
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Mempersiapkan hiasan Natal tentu tidak salah, tapi yang paling penting adalah
mempersiapkan hiasan hati kita, yaitu hati yang bersih dari dosa.
Toni dan Tina: Waaah… Ayah dan Ibu kompak sekali dalam menjawab… (sambil bertepuk
tangan)
Ibu : Tentu dong…. Ayah dan Ibu kan sudah menerima sakramen perkawinan. Ayah dan Ibu
dipersatukan oleh ikatan kasih dalam sebuah keluarga. Ikatan kasih itu yang
menjadikan kita kompak.
Ayah : Iyaaa…..sakramen perkawinan adalah tanda kehadiran Allah Sang Mahakasih dalam
keluarga. Maka kita sebagai keluarga juga menjadi tanda kehadiran Allah lewat saling
mengasihi, saling menghormati, saling menolong.
Toni dan Tina : Waah iyaa….Ayah….Ibu…(mereka saling berpelukan)
Ayah : Yuk sekarang kita berdoa bersama ya. Besok kita sama-sama memasang hiasan Natal
sambil Ayah cerita tentang kelahiran Yesus.
Toni dan Tina : Horeee …. kami juga mau menghiasi hati kami dengan perbuatan yang baik,
Ayah.
Ayah : Bagus… (sambil mengusap kepala mereka)
Pertanyaan pendalaman:
1. Siapa yang ada di dalam penjara? (Yohanes)
2. Apakah yang ia dengar? (Pekerjaan Kristus)
3. Yohanes menyuruh apa kepada murid-muridnya? (Menanyakan, apakah Ia yang akan
datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain?)
4. Siapakah yang disebut Mesias? (Yesus)
5. Apa yang paling penting untuk kita persiapkan dalam menyambut Natal? (Hiasan hati,
yaitu hati yang bersih dari dosa)
PENGAYAAN
(Untuk pendalaman pendamping, bukan disampaikan langsung ke anak)
(Diambil dari buku Berjumpa dengan Yesus-tahun A dengan beberapa tambahan)
Dalam bacaan Injil hari ini, Yohanes Pembaptis yang berada di penjara merasa
membutuhkan peneguhan dari Yesus sendiri apakah Yesus itu Mesias yang dijanjikan Allah.
Yesus menjawab secara singkat dan nyata, yaitu:
a. Orang buta -> melihat
b. Orang lumpuh -> berjalan
c. Orang kusta -> tahir
d. Orang tuli -> mendengar
e. Orang mati -> dibangkitkan
f. Orang miskin -> diberitakan kabar baik
Karya-karya Yesus masih terus dilakukan sampai saat ini oleh para Imam Gereja
Katolik, yang adalah warisan dari Tuhan Yesus sendiri dalam rupa Sakramen-sakramen. Kata
Sakramen berasal dari bahasa Latin Sacramentum, secara umum berarti hal-hal yang
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berkaitan dengan yang kudus atau yang ilahi. Sakramen secara spesifik berarti tanda dan
sarana keselamatan Allah yang diberikan kepada manusia. "Untuk menguduskan manusia,
membangun Tubuh Kristus dan akhirnya mempersembahkan ibadat kepada Allah"
(Sacrosanctum Concilium 59).
Sakramen Perkawinan juga adalah tanda dan sarana kehadiran Allah, khususnya
dalam keluarga. Sakramen perkawinan menjadi ikatan kasih yang menyatukan dan
menguduskan suami istri dalam satu keluarga. Kehadiran Allah dalam keluarga lewat
sakramen perkawinan mewujud pada orang tua yang saling mengasihi, orang tua mengasihi
anak-anaknya, anak menghormati dan mengasihi orang tua, dan saling mengasihi antar
saudara. Lewat sakramen perkawinan, kita dan keluarga dapat merasakan kehadiran Yesus
Sang Mesias yang diutus Allah untuk menyelamatkan manusia. Setiap anggota keluarga dapat
menjadi tanda kehadiran Yesus lewat perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan. Kita masingmasing adalah Sakramen hidup Yesus. Yesus ada di dalam kita dan kita adalah tanda/saksi
dari kehadiran Yesus Sang Juru Selamat. Setiap tindakan yang kita lakukan harus menjadi
tanda kehadiran Yesus yang menyelamatkan di tengah-tengah orang lain.
Hari ini adalah Minggu Adven ke-3, yang disebut minggu Gaudette/Minggu Sukacita.
Kita bersukacita karena hari Natal sudah semakin dekat. Maka kita diajak untuk bersyukur
dan bersukacita bersama keluarga untuk menyambut kehadiran Yesus. Kita juga diajak
bersyukur dan bersukacita atas kehadiran Yesus yang menyelamatkan lewat sakramensakramen dalam Gereja Katolik.
PENYAMPAIAN UNTUK ANAK
1. Yesus adalah Sang Mesias. Karya-karya Yesus masih dilakukan sampai saat ini oleh
Gereja Katolik, sebagai warisan Yesus sendiri, dalam rupa Sakramen-sakramen.
Sakramen adalah tanda dan sarana keselamatan Allah yang diberikan kepada manusia.
Kita patut bersyukur dan bersukacita atas sakramen-sakramen ini. Adik-adik bisa
dijelaskan secara singkat tentang sakramen-sakramen dalam gereja Katolik, secara
khusus Sakramen yang sudah bisa mereka terima (alat peraga 1-3)
2. Sakramen Perkawinan. Sakramen perkawinan yang sudah diterima oleh kedua orang
tua adik-adik juga merupakan tanda dan sarana kehadiran Allah dalam keluarga.
Kehadiran Allah lewat sakramen perkawinan mewujud pada orang tua yang saling
mengasihi, orang tua mengasihi anak-anaknya, anak menghormati dan mengasihi
orang tua, dan saling mengasihi antar saudara (alat peraga 4)
3. Tanda kehadiran Tuhan. Kita semua sebagai diri sendiri maupun bersama keluarga,
adalah tanda kehadiran Tuhan. Adik-adik dapat menjadi tanda kehadiran Tuhan dalam
keluarga dengan menjadi anak yang patuh, hormat, sayang pada orang tua. Juga
menjadi tanda kehadiran Tuhan di manapun dengan tetap setia melakukan
perbuatan-perbuatan baik yang memuliakan Tuhan
4. Keluarga Timotius penuh sukacita menyambut Natal yang semakin dekat. Minggu ini
adalah Minggu Sukacita/Minggu Gaudette. Hari kelahiran Yesus semakin dekat, adikadik diajak untuk bersyukur dan bersukacita bersama keluarga menyambut Yesus Sang
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Mesias dengan selalu menjadi tanda kehadiran Tuhan, misalnya dengan terus setia
berdoa bersama, mempersiapkan hiasan Natal sambil bercerita tentang peristiwa
kelahiran Yesus, dan lain lain.
LAGU TEMA
I’ve Got the Joy
AYAT HAFALAN
• Kelas kecil
Matius 16:16
"Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup!"
• Kelas besar
Yohanes 11:27
"Ya, Tuhan, aku percaya, bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke
dalam dunia."
AKTIVITAS
• Kelas kecil dan besar
Menempel gambar kegiatan yang pernah/bisa dilakukan di rumah bersama keluarga,
kemudian diberi gambar hati setiap kali melakukannya.
AKTIVITAS SEKOLAH
Melanjutkan menempel gambar Pertemuan 3, menggambar wajah
ayah dan ibu, mewarnai dan menulis “Yesus Datanglah dalam
Keluargaku”
Gambar terlampir

PERUTUSAN
Aku mendoakan doa Adven minggu ke-3 bersama keluarga
DOA ADVEN MINGGU KE 3
Allah Bapa yang Mahakasih, kami bersyukur dan bersukacita karena saat
ini kami sudah memasuki minggu Adven ke-3. Dalam waktu yang tidak
lama lagi, kami akan menyambut kehadiran Yesus Sang Mesias, pada hari
Natal. Semoga hal-hal baik yang sudah kami lakukan selama masa Adven
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ini dapat terus kami lakukan, sehingga kami selalu menjadi tanda kehadiran-Mu sendiri yang
menyelamatkan. Amin
PROGRAM DUA MENIT AJARAN IMAN
No.41, Apa yang Gereja ajarkan tentang pernikahan?
Pernikahan adalah perjanjian saling mencintai, memberi diri yang tidak
dapat diceraikan antara seorang pria dan seorang wanita. Allah
mempersatukan mereka ini untuk tujuan: kebaikan pasangan, mendapatkan
keturunan, dan mendidiknya. Jika pasangan laki-laki dan perempuan itu
sudah dibaptis, pernikahan disebut sakramen.
LAGU PENUTUP
Yesus Raja Damai
DOA PENUTUP
Bapa di Surga, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu
agar kami selalu menjadi tanda kehadiran-Mu bagi setiap orang lewat perbuatan kami yang
baik. Semoga kami boleh menyambut kehadiran Yesus Putera-Mu dengan hati yang bersyukur
dan bersukacita bersama keluarga. Amin.
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ALAT PERAGA CERITA - 1

KARYA-KARYA

YESUS
SANG MESIAS

Orang buta melihat

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Orang lumpuh berjalan
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ALAT PERAGA CERITA - 2

Orang tuli mendengar

Orang mati dihidupkan

SAKRAMEN
SEBAGAI TANDA &
SARANA
KEHADIRAN ALLAH
YANG
MENYELAMATKAN
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ALAT PERAGA CERITA - 3

Sakramen
Penguatan

Sakramen
Pengurapan Orang Sakit
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ALAT PERAGA CERITA - 4

AKTIVITAS SEKOLAH

Gambar Pertemuan 3
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AKTIVITAS KELAS KECIL DAN BESAR
Pilihlah 3 gambar di bagian bawah yang pernah/bisa kalian lakukan di rumah bersama
keluargamu, kemudian tempelkan.
Gambarlah hati pada kolom paling kanan setiap kali kalian melakukan kegiatan itu bersama
keluarga minimal 1 minggu ke depan (Bisa lebih dari 1 hati).

GAMBAR KEGIATAN

GAMBAR HATI

1

2

3
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AKTIVITAS KELAS KECIL DAN BESAR
(Lampiran gambar, sebagai alternatif, bisa ditambahkan sendiri )
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MINGGU ADVEN IV
KELUARGA ADALAH PALUNGAN BAGI BAYI YESUS
TUJUAN
Agar anak menyadari dan melakukan ketaatan, ketulusan, kesetiaan di dalam keluarga
untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus

KATA PENGANTAR
Halo Adik-adik, apa kabar? Baik-baik saja kan? Masih ingat pertemuan seminggu yang lalu?
Kita mengenal 7 Sakramen. Sakramen adalah tanda dan saranan kehadiran Tuhan yang
menyelamatkan. Siapa yang dapat menyebutkan? Sakramen apa yang diterima oleh Ayah Ibu
kita? Bagaimana cerita keluarga Timotius? Apa yang perlu mereka persiapkan? (Biarkan anakanak menjawab) Hari ini kita memasuki minggu ke-4 dimana kita sudah sangat dekat dengan
kedatangan Tuhan Yesus. Tema pertemuan hari ini Keluarga adalah palungan bagi bayi
Yesus. Sudah siapkah Adik-adik menjadi palungan bagi bayi Yesus?
LAGU PEMBUKA
1. Aduh-aduh Senangnya
2. Roh Kudus
DOA PEMBUKA
Ya Yesus, perayaan Natal pesta Kelahiran Juruselamat sudah semakin dekat. Bimbinglah kami
agar dapat menyiapkan hati kami bersama seluruh keluarga kami menjadi palungan yang
indah. Dengan meneladan sikap tulus, taat dan bertanggung jawab dari Bapak Yusuf dan Ibu
Maria. Tinggallah dalam keluarga kami. Amin
BACAAN INJIL
Matius 1:18-24
Inti Peristiwa:
• Pada waktu Maria bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus,
sebelum mereka hidup sebagai suami istri
• Yusuf yang tulus hati tidak mau mencemarkan nama baik istrinya, ia bermaksud
menceraikannya diam-diam
• Ketika mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan datang dalam mimpinya dan
menjelaskan bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus
• Maria akan melahirkan anak laki-laki dan Yusuf akan menamainya Yesus, karena Dia yang
akan menyelamatkan umat-Nya dari dosa
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•

Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf melakukan sesuai yang diperintahkan malaikat
Tuhan padanya

CERITA
KELUARGA PALUNGAN BAGI BAYI YESUS
Toni bangun pagi dan bersiap-siap untuk mandi dan menyapa Kakek dan Nenek ketika
keluar dari kamar.
Toni : (ketika keluar kamar untuk mandi) Selamat pagi Nenek, selamat pagi Kakek.
Kakek : Selamat pagi juga Toni.
Nenek : Selamat pagi Toni.
Sahut Kakek dan Nenek hampir bersamaan. Hemm… lilin di depan patung Bunda Maria masih
kelihatan asapnya. Pasti Kakek dan Nenek baru selesai berdoa. Toni merasa malu karena
bangun lebih siang dari Kakek dan Nenek dan belum berdoa, kemudian ia segera mandi.
Selesai mandi Toni melihat jam dinding.
Toni : (menggumam) Hah….masih terlalu pagi aku bangun. Kok sepi Nek…Ayah, Ibu dan Tina
ke mana?
Nenek : O…Mereka pergi ke rumah Pak Matius, yang kemarin rumahnya tertimpa pohon
tumbang ketika hujan deras disertai angin kencang itu lo…Atap dapur dan kamarnya
roboh, Ayah, Ibu dan Tina ke sana membawakan makanan untuk sarapan. Semoga saja
cepat dapat diperbaiki ya.
Kemudian… terdengar suara Ibu membuka pintu…
Ibu : Ayo, silahkan masuk Bu, jangan sungkan….
Tina : Adik, ayo ikut ke kamar Kakak ya….
Ibu dan Tina datang bersama Tante Matius, juga anaknya yang masih kecil. Keluarga
Pak Matius akan tinggal di rumah sampai atap rumahnya selesai diperbaiki.
Tentu saja Toni dan Tina sangat senang. Mereka melanjutkan menghias pohon Natal
bersama-sama, berdoa dan akan merayakan malam Natal dengan penuh sukacita. Kebaikan
keluarga Pak Timotius adalah palungan yang indah bagi kelahiran Bayi Yesus.
Pertanyaan Pendalaman:
1. Dalam bacaan Injil, siapa yang bertunangan? (Maria dan Yusuf)
2. Siapa yang memberitahu pada Yusuf, bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus?
(Malaikat)
3. Siapa yang akan dilahirkan Maria? (Seorang anak laki-laki dan diberi nama Yesus)
4. Apa arti nama Yesus? (Dialah yang menyelamatkan umat-Nya dari dosa)
5. Apa yang diperbuat Yusuf? (Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya)
6. Siapa saja tokoh pada cerita tadi? (Ayah, Ibu, Nenek, Kakek, Tina, Toni, Tante Matius
dan anaknya)
7. Pagi-pagi sekali, Pak Timotius pergi ke mana? (Ke rumah Pak Matius)
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8. Mengapa Pak Timotius pergi ke rumah Pak Matius? (Menengok dan membantu
membawakan makanan, karena rumahnya rusak terkena pohon tumbang)
9. Bantuan apa lagi yang diberikan untuk keluarga Pak Matius? (Mengajak tinggal di
rumah sampai rumahnya selesai diperbaiki, merayakan Natal Bersama)
PENGAYAAN
(Untuk pendalaman pendamping, bukan disampaikan langsung ke anak)
(Diambil dari buku Berjumpa dengan Yesus-tahun A dengan beberapa tambahan)
Dalam bacaan Injil, diceritakan tentang peran Bapak Yusuf dalam kelahiran Yesus. Saat
Yusuf mendapat pesan dari Malaikat dalam mimpi, “Yusuf, Anak Daud, janganlah Engkau
takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari
Roh Kudus. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan Dia
Yesus.” Yusuf patuh pada pesan itu meskipun hanya melalui mimpi. Karena mimpi itu
menjawab segala persoalannya dan Yusuf adalah orang yang saleh sehingga peka pada pesan
Tuhan. Karakter apa saja yang dimiliki oleh Bapak Yusuf?
• Ketulusan hatinya (ayat 19)
• Ketaatan (ayat 24)
• Tanggung jawab (ayat 24)
Yusuf taat pada Firman Tuhan yang disampaikan malaikat Tuhan, Yusuf memikul tanggung
jawab sebagai Ayah Yesus.
Bacaan hari ini mengajak kita untuk bersiap-siap menyambut kelahiran Yesus dengan
meneladan sifat-sifat Bapak Yusuf yang tulus hati, taat, dan bertanggung jawab. Sifat-sifat
Bapak Yusuf ini hendaknya menjadi pola hidup di dalam keluarga dan menjadi palungan bagi
kelahiran Kristus dalam hati setiap anggota keluarga. Seperti yang dilakukan keluarga Bapak
Timotius yang tulus hati dalam membantu, juga sikap taat dan bertanggung jawab yang
ditunjukkan Toni dan Tina saat mempersiapkan kedatangan Kakek dan Nenek.
PENYAMPAIAN UNTUK ANAK
1. Kita anak-anak Tuhan diajak untuk mempersiapkan kedatangan-Nya dengan
meneladan sikap Bapak Yusuf yang: tulus hati, taat kepada Allah, dan bertanggung
jawab
2. Kita belajar pula dari cerita tadi tentang keluarga Pak Timotius yang menolong dengan
tulus ikhlas keluarga Pak Matius yang sedang membutuhkan pertolongan. Juga bisa
mereview cerita keluarga Timotius pada minggu-minggu sebelumnya yang berkaitan
dengan sikap taat dan bertanggung jawab
3. Menolong sesama merupakan tanggung jawab kita juga
4. Sikap tulus, taat, bertanggung jawab adalah palungan bagi kelahiran Yesus dalam hati
kita
5. Adik-adik diminta menyebutkan contoh-contoh lain dalam sikap tulus hati, taat, dan
bertanggung jawab dalam keluarga
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LAGU TEMA
Yesus di dalam Rumahku
AYAT HAFALAN
• Kelas Kecil
Matius 1:23b
dan mereka akan menamakan Dia Imanuel--yang berarti: Allah menyertai kita
• Kelas Besar
Matius 1:23
"Sesungguhnya, anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki,
dan mereka akan menamakan Dia Imanuel--yang berarti: Allah menyertai kita.
AKTIVITAS
• Kelas Kecil
Membuat gantungan malaikat untuk hiasan pohon Natal dari gelas air mineral
Cara membuat:
1. Fotocopy dan warnai gambar malaikat sesuai pola (terlampir), lalu tempelkan dengan
double tape atau lem UHU pada bagian badan gelas dengan posisi gelas terbalik
2. Beri lubang pada bagian atas gelas (bagian bawah gelas menjadi posisi atas) dan beri
tali untuk gantungan
•

Kelas Besar
Membuat gantungan malaikat untuk hiasan pohon Natal
Cara membuat:
1. Fotocopy gambar malaikat (pola terlampir) pada karton manila putih
2. Gunting sesuai pola dan warnai
3. Gunting/cutter bagian bertanda ‘slot’ dan masukkan ujung bagian bertanda ‘tab’ pada
‘slot’
4. Beri lubang pada bagian atas kepala malaikat
5. Pasang tali untuk gantungan
Catatan untuk adik-adik:
- Hiasan yang sudah selesai dibuat dibawa pulang, kemudian ajak orang tua untuk
membantunya menggantungkan pada pohon Natal atau jendela rumah atau di
manapun
- Jika hiasan masih belum selesai, bawa pulang dan ajak orang tua/keluarga untuk
bersama-sama menyelesaikannya
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AKTIVITAS SEKOLAH
Melanjutkan menempel gambar pertemuan 4, dan menulis nama Ayah,
Ibu, adik, kakak dan seluruh keluarga yang tinggal bersamamu.
Kemudian tulislah “Keluargaku Palungan bagi Yesus”
Gambar terlampir

PERUTUSAN
Aku mendoakan doa Adven minggu ke-4
DOA ADVEN MINGGU KE 4
Ya Bapa, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus,
Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu dalam keluarga
kami, agar kami layak menyambut kelahiran Putra-Mu dan dapat
menyebarkan sukacita-Mu sehingga kebahagiaan kelahiran Putra-Mu
tidak terbatas dalam keluarga kami saja namun kepada keluargakeluarga yang sangat mengharapkan kehadiran-Mu dalam keluarga
mereka. Amin.
PROGRAM DUA MENIT AJARAN IMAN
No.13, Apa tempat kita dalam penciptaan?
Manusia adalah puncak penciptaan karena Tuhan menciptakan kita menurut
gambaran-Nya sendiri dan mempercayakan kita dengan tanggung jawab untuk
merawat dunia di sekitar kita.

LAGU PENUTUP
Ku Mau Cinta Yesus
DOA PENUTUP
Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang besar untuk kami, Kau utus Putra-Mu datang dalam
kehidupan kami. Layakkan keluarga kami untuk menjadi palungan bagi Putra-Mu terkasih
Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
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AKTIVITAS KELAS KECIL DAN BESAR
Pola gambar aktivitas kelas kecil

Pola gambar aktivitas kelas besar

TAB
SLOT
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AKTIVITAS SEKOLAH

Gambar Pertemuan 4
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LAMPIRAN LAGU
1. TERIMA HATIKU
Tuhan Yesus kawanku, datanglah kepadaku
Rentangkanlah tangan-Mu dan terima *hatiku
*doaku/dermaku/kurbanku/kesaksianku/hidupku
2. BAPA KUDATANG PADAMU
Bapa kudatang pada-Mu
Naikkan ucapan syukur
Karna kasih anugerah-Mu
Yang indah setiap hari
Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari
Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu
3. BERJAGA-JAGALAH
Ikatl pinggangmu, mari kita sambut Sang Raja
Berjaga-jagalah setia selalu pada-Nya
Jagalah nyala pelitamu
Nantikanlah Dia yang datang
4. AKU ANAK TUHAN
Aku anak Tuhan memiliki cinta
Rajin berdoa membaca Kitab Suci
Dan melakukannya
Da da da da da
5. SELAMAT PAGI TUHAN
Selamat pagi Tuhan tak lupa t’rimakasih
Tuhan t’lah pelihara kami tiap hari
Matahari bersinar
Burung burung bernyanyi
Bertambah-tambah indahnya
6. HIDUPKU BUKANNYA AKU LAGI
Hidupku bukannya aku lagi
Tapi Yesus dalamku
Hidupku bukannya aku lagi
Tapi Yesus dalamku
Yesus! Hidup!
Yesus hidup dalamku
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Hidupku bukannya aku lagi
Tapi Yesus dalamku
7. ADALAH SUKACITA
Adalah *sukacita di hatiku di hatiku di hatiku
Adalah *sukacita di hatiku di hatiku s’lalu
*SUKACITA/SUSU KAKA CICI TATA
8. HARI YANG TERINDAH
Hari yang terindah, ketika kujumpa
Dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku
Walau banyak rintangan, jalan yang di hadapan
Kasih-Nya kini jadi milikku
Di hatiku, ada cinta-Nya
Di hatiku, kucinta pada-Nya
Kuingin selalu mendengar suara-Nya
Bertumbuh dalam imanku pada-Nya
9. KUDUSKAN TEMPAT INI
Kuduskan tempat ini, untuk kami berdoa
Kuduskan hati ini, untuk kami menyembah
Biar s’gala perkara, kuserahkan pada-Mu Yesus
Dan Roh Kudus bekerja, membimbing kami semua
10. I’VE GOT THE JOY
I’ve got the joy joy joy joy down in my heart
Down in my heart, down in my heart
I’ve got the joy joy joy joy down in my heart
Down in my heart to stay
And I’m so happy, so very happy
I got the love of Jesus in my heart
And I’m so happy, so very happy
I got the love of Jesus in my heart
11. YESUS RAJA DAMAI
Harapkan hadiah dari Santa Klaus
Jangan buat kita lupa pada Yesus
Yang lahir ke dunia membri kedamaian
Yesus Raja Damai
Aku menyambut kedatangan Sang Raja
Nyanyian pujian hanya untuk-Nya
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Yang lahir ke dunia memb’ri kes’lamatan
Yesus Raja Damai
Tak ada takut yang ada damai
Tak ada kuatir yang ada damai
Karena Yesus adalah Raja kita
Damai hidup kita
Tak ada iri yang ada damai
Tak ada dengki yang ada damai
Karena Yesus adalah Raja kita
Damai hidup kita
12. ADUH ADUH SENANGNYA
Aduh-aduh senangnya 2x
Jadi anak Tuhan
Tuhan datang 2x tersenyum padaku
Aku disayang ehmmm aduh senangnya
13. ROH KUDUS
Roh Kudus yang tinggal dalamku
Ajarku s’lalu serta-Mu
Pimpin aku ya Roh Kudus
Kepada s’luruh kebenaran
14. YESUS DI DALAM RUMAHKU
Yesus di dalam rumahku
Senang-senanglah senang-senanglah senang-senanglah
Jesus in the family
Happy happy home 3x
15. KU MAU CINTA YESUS
Ku mau cinta Yesus selamanya 2x
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku
Ku mau cinta Yesus selamanya
Ya Bapa Bapa, ini aku anak-Mu
Layakkanlah seluruh hidupku
Ya Bapa Bapa, ini aku anak-Mu
Pakailah sesuai dengan rencana-Mu
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LAMPIRAN SUMBER GAMBAR
NO

PERTEMUAN

KETERANGAN

SUMBER GAMBAR

1

Pertemuan 1

Aktivitas

https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd
9GcQKRhQTVhnP4GRjaN7nX0fx5u9ucAAwEokMTA&us
qp=CAU
http://1.bp.blogspot.com/-sED0kg06_oE/T_mhO6ef2I/AAAAAAAAA_o/tS8oKLSa3c/s1600/Membaca+Alkitab.jpg
https://www.kibrispdr.org/data/910/sketsa-gambarsiswa-belajar-32.png
https://2.bp.blogspot.com/D8w0VYBCAEg/W8VTh3r7d
lI/AAAAAAAABC8/LceXEmAu2mYZNnOko3fXC3RUIvDQ
xQ9GQCLcBGAs/s1600/Cooking+2a.jpg
https://www.kibrispdr.org/data/451/gambarmewarnai membereskan-kamar-kartun-22.jpg
https://in.pinterest.com/pin/391179917634683839/
https://scontent.fsub8-2.fna.fbcdn.net/v/t1.64359/48383312_2036010343152552_8014621278864408
576_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=17&_nc_sid=973b4a&_nc_ohc=NdqRMm668KIAXF8JD2&_nc_ht=scontent.fsub8-2.fna&oh=00_AfB31ZPoltGQdeaehlq5WJrTEXgyKtf2_SpFCD2nA7kHg&oe=6
3806C65
https://i.pinimg.com/236x/3e/9e/65/3e9e65b37faeea
36a20e034d80c30b48.jp
https://www.vecteezy.com/vector-art/8190765-a-girlgiving-milk-bottle-to-homeless-man
https://craftingthewordofgod.com/2017/07/17/childre
n-praying-coloring-page/

Aktivitas
Sekolah

https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/_HX70cevu3bmnyz3T
EbgNQ--/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTY0MA-/https://media.zenfs.com/ID/liputan6_hosted_772/e6e6
4564a7764ea12a602a8ad697c9b0
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2
Fwww.tokopedia.com%2Fbestpackaging%2Fpaperbagpaper-bag-tas-kertas-buku-19x8x22-polos-kraft-goodiebag&psig=AOvVaw16aq_WANgzRwk_lkRBh9lT&ust=166
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7637126373000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjR
xqFwoTCIDTwMaOlPsCFQAAAAAdAAAAABAP
https://i.pinimg.com/originals/95/55/ea/9555ea1414cf9
a97d73f332cf9b91fea.jpg
https://coloringhome.com/coloring/4i9/aAG/4i9aAG5AT.
jpg
Alat peraga

2

Pertemuan 2

Belinda

Lingkaran
Adven

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2F
gpibpaulusjakarta.org%2Fnewsite%2Fwpcontent%2Fuploads%2F2020%2F12%2FTATA-IHMDARING-20-DESEMBER2020.pdf&psig=AOvVaw18sH6ql1WCkqaCSbfG0ZdM&ust
=1667031414617000&source=images&cd=vfe&ved=0CA
0QjRxqFwoTCIjA54y-gvsCFQAAAAAdAAAAABAE

Aktivitas

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2
Fwww.churchofjesuschrist.org%2Fmedia%2Fimage%2Fgi
rl-beth-whittakerba589d5%3Flang%3Deng&psig=AOvVaw2rLrAa1U09BT9
4j_78Hev0&ust=1667042638339000&source=images&cd
=vfe&ved=0CA0QjRxqFwoTCJDO4fTngvsCFQAAAAAdAAA
AABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2
Fwww.churchofjesuschrist.org%2Fmedia%2Fimage%2Fb
oy-beth-whittaker466fffb%3Flang%3Deng&psig=AOvVaw35FVylly40ue0CUXrxFg&ust=1667042803964000&source=images&cd=vfe&ve
d=0CA0QjRxqFwoTCPDP48PogvsCFQAAAAAdAAAAABAE
https://tineye.com/search/7b92bf11ad409773a4542082
f99ea049f530335e?sort=score&order=desc&page=1
https://clipground.com/images/rahmen-png-3.jpg
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2F
clipart-library.com%2Fchildren-sharing-coloringpages.html&psig=AOvVaw0ENEGFP3aXoynoQzA8DwwS
&ust=1667052275797000&source=images&cd=vfe&ved
=0CA0QjRxqFwoTCKCcvOiLg_sCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2
Fid.pinterest.com%2Fcoloringsky%2Fhelping-otherscoloring-pages%2F&psig=AOvVaw0Wy5HU-_TVXfaVeymcVeS&ust=1667052030060000&source=image
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s&cd=vfe&ved=0CA0QjRxqFwoTCJCXoIWMg_sCFQAAAA
AdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2
Fwww.teacherspayteachers.com%2FProduct%2FPrayingFamily3713968&psig=AOvVaw3vIYDyKQe8hkGbIEW2Iw6z&ust
=1667052629788000&source=images&cd=vfe&ved=0CA
0QjRxqFwoTCPC1iJGNg_sCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2
Fcoloringhome.com%2Fbullying-coloring-pagesprintable&psig=AOvVaw3AQAn9dXUz_SBQLUWKdtgE&u
st=1667053101270000&source=images&cd=vfe&ved=0C
A0QjRxqFwoTCOiu9fGOg_sCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2
Fwww.vectorstock.com%2Froyalty-free-vector%2Fangryboy-expression-bw-vector21861447&psig=AOvVaw3mutu8ikDnPE8nStxvbzpG&ust
=1667042447818000&source=images&cd=vfe&ved=0CA
0QjRxqFwoTCLCg6JnngvsCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2
Fcutewallpaper.org%2F24%2Ftemple-clipartlds%2Fview-page-24.html&psig=AOvVaw3ifsF1Uwr0IKGY2Xb6P4o&ust=1667053344282000&source=i
mages&cd=vfe&ved=0CA0QjRxqFwoTCPDB7eWPg_sCFQ
AAAAAdAAAAABAJ
Aktivitas
Sekolah

http://4.bp.blogspot.com/JQNVSxDAT38/VjWTMIop2VI/AAAAAAAAAYQ/whzUIyLg
YvU/s400/hug%2Bcoloring%2Bpage.jpg
https://static.vecteezy.com/system/resources/thumbnail
s/012/971/742/small_2x/happy-couple-showing-pictureof-embryo-smiling-man-and-woman-demonstrateultrasound-of-baby-excited-with-pregnancy-andparenthood-illustration-free-vector.jpg

3

Pertemuan 3

Aktivitas

https://www.stmarysbville.org/family
http://clipart-library.com/clipart/n939258.htm
http://clipart-library.com/clipart/n939266.htm
http://clipart-library.com/clipart/n939310.htm
https://www.freepik.com/premium-vector/familycleaning-doing-household-chores_5440364.htm
http://clipart-library.com/clipart/1272497.htmPP
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https://id.pinterest.com/pin/381046818451061409/
http://clipart-library.com/clipart/1437543.htm
https://co.pinterest.com/pin/743305113478866219/

4

Pertemuan 4

Aktivitas
Sekolah

https://stpaulsajax.org/wpcontent/uploads/2019/06/flatJesus.jpg

Aktivitas

Angel-coloring-pages-to-print-500x635.gif
http://tanya4276.emonsite.com/medias/images/bricolage-noel-modeleange-papier.jpg?fx=r_550_550

Aktivitas
Sekolah
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https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2F
clipartlibrary.com%2Fclipart%2F6iro9e6rT.htm&psig=AOvVaw0
YqXv3OykjFcUyHfOhG1OI&ust=1667645833016000&sou
rce=images&cd=vfe&ved=0CA0QjRxqFwoTCKD0mP6ulPs
CFQAAAAAdAAAAABAE

50

