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PERTEMUAN I 

Cepat Mendengar Lambat Berbicara 
 

  

Tujuan : Remaja dapat menjadi pendengar, dan mampu berkomunikasi 

dengan baik di dalam keluarga maupun orang orang 

disekitarnya) 

 

Kata kunci pertemuan : cepat mendengarkan menjadi cara berkomunikasi dengan 

baik 

 Kegiatan inti pertemuan 

1. Bermain Games  

2. Membaca kitab suci; sabda Allah disemai, tumbuh berkembang dan 

berbuah. 

3. Merefleksikan hidup dalam terang Sabda Tuhan 

4. Aksi dan peneguhan  

 

 Proses Pertemuan 

1. Pembukaan 

Pendamping mengajak  peserta membuka pertemuan dengan lagu, doa 

pembuka & games lalu ditutup dengan pengantar singkat  

 

Lagu Pembuka  

I Love You Jesus  
I love you Jesus deep down  in my heart 2x  

Talk about deep, deep 
down, down  

Deep down in my heart 2x  
Think about deep, deep 

down,down  
Deep down in my heart 2x 

 

Doa Pembuka     

Allah Bapa, kami mengucap syukur atas berkat dan rahmat yang senantiasa 

Engkau berikan kepada kami. Kami juga bersyukur karena boleh berkumpul 

di tempat ini, untuk bersama memulai pertemuan Adven pada minggu 

pertama ini. Tuhan hadirlah dan bimbinglah kami untuk memahami dan 

mensyukuri kabar gembira yang akan Engkau berikan melalui bacaan injil 

pada hari ini. Hari ini kami akan diajak untuk menjadi pendengar yang baik. 



 
2 

 

Semoga melalui pertemuan pada hari ini kami dapat belajar untuk lebih 

banyak mendengarkan kehendak-Mu melalui orang – orang disekitar kami. 

Bapa yang baik, kami mohon penyertaan dan berkat  Mu kepada teman 

teman kami yang sedang dalam perjalanan menuju ketempat ini maupun 

yang belum dapat hadir dalam pertemuan ini. Semua ini kami serahkan 

kepadaMu dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin  

 

Games 

Games komunikata (durasi ± 15 menit) 

 Peserta dibagi menjadi beberapa kelompok, setiap kelompok 

jumlahnya sekitar 5-7 orang 

 Fasilitator menyiapkan sebuah kalimat untuk masing masing kelompok. 

Kalimat yang digunakan misalnya; 

 Salman naik delman ke rumah Rahman di jalan ketemu mantan 

lagi makan tekwan 

 Satu ribu, dua biru, tiga ribu, empat biru, lima ribu 

 Tolong ambilin dondong didalam dandang disamping dinding 

dong  

 Peserta diminta membentuk sebuah barisan 

 Orang paling belakang adalah orang kunci yang akan mentransfer 

kalimat yang diberikan dengan cara membisikan kepada teman yang 

ada di depannya. Orang paling depan adalah orang yang akan 

mengucapkan kalimat yang dimaksud. 

 

Pengantar & makna games 

Teman teman yang terkasih, senang rasanya hari ini kita dapat berkumpul 

kembali di tempat ini. Hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan dan 

mencoba menggali pengalaman pengalaman iman di kehidupan kita sehari 

hari. Dalam games yang tadi telah kita mainkan, kita diajak untuk memahami 

pentingnya menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar juga dapat 

menjadikan kita lebih peka dan lebih memahami orang – orang yang ada di 

sekitar kita. Kita juga diajak untuk peka mendengarkan Kehendak Allah di 

dalam hidup kita 

 

2.  Refleksi Kateketis 

a) Inspirasi Kitab Suci  

  Bacaan injil hari ini, tentang Pendengar dan pelaku Firman. Melalui bacaan ini 

kita diajak untuk melihat bahwa Allah ingin kita terbuka akan keberagaman 
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 (Pendamping dapat meminta peserta untuk membacakan secara bergiliran 

tiap satu ayat) 

 

Bacaan Kitab Suci diambil dari Yakobus 1:19-27 

1:19  Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini: setiap orang 

hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan 

juga lambat untuk marah.  

1:20  sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. 

1: 21 Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu 

banyak itu dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di 

dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu.  

1:22  Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman  dan bukan hanya 

pendengar saja; sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri.  

1:23  Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak 

melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-

amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin 

1:24  Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa 

bagaimana rupanya 

1:25  Tetapi barangsiapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang 

memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya 

mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, 

ia akan berbahagia oleh perbuatannya 

1:26  Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak 

mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya 

1:27  Ibadah yang murni dan yang tak bercacat  di hadapan Allah, Bapa kita, 

ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda  dalam kesusahan mereka, 

dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia 

 

b) Pendalaman  

Dilakukan di sebuah kelompok kecil, remaja me-sharingkan pertanyaan 

pertanyaan dibawah ini 

1. Menurut Rasul Yakobus, bagaimanakah cara kita membangun relasi 

yang baik dengan sesama secara nyata dalam hidup sehari – hari? 

2. Dalam hal berkomunikasi, menurut Rasul Yakobus apa yang harus kita 

lakukan? 

3. Dalam hidup kita sehari – hari, bagaimana kita menerapkan nasihat 

Rasul Yakobus tersebut?. Silahkan membagikan pengalaman dari point 

terebut 

Catatan: 

Pada dasarnya setiap orang dapat berkomunikasi satu sama lainnya karena 

manusia selain makhluk individu juga sekaligus makhluk sosial yang memiliki 

kebutuhan untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Dalam interaksinya dengan 
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masyarakat, manusia akan melakukan komunikasi untuk menyampaikan 

informasi. Komunikasi yang berlangsung antara individu dengan individu 

dianggap sebagai komunikasi secara tatap muka (face to face). Lalu, dalam ilmu 

komunikasi dikenal dengan istilah komunikasi antar pribadi. Rasul Yakobus 

menyentuh prinsip utama komunikasi antar pribadi yang baik. Lebih 

mendengarkan satu sama lain dan lebih memikirkan sebelum kita menjawab, 

akan menghasilkan lebih sedikit konflik dan kemarahan. Jadi, cepatlah 

mendengarkan dan lambatlah berbicara, dengan kata lain, jadilah mendengarkan 

menjadi proritas utama dalam hidup kita. Kehendak Allah adalah supaya 

kepentingan orang lain didahulukan di atas kepentingan pribadi, maka sebagai 

pelaku firman, kita harus cepat mendengarkan dan lambat berbicara  (bdk. Yak 

1:19). 

 

c) Pengendapan 

Berbicara merupakan suatu hal yang sangat penting, maka kita harus tahu 

dan sadar waktu yang tepat untuk berbicara dan mendengarkan. Komunikasi 

berlaku untuk semua orang, baik bagi orang tua maupun kamu muda tanpa 

pandang bulu. Cara berkomunikasi kita perlu mengarah kepada relasi yang 

mewujudkan kehendak Allah, sehingga selain berbicara, kita juga mempunyai 

kemampuan untuk mendengarkan, memperhatikan, memberi tanggapan, dan 

dengan rendah hati memberi tempat pada pendapat dan kepentingan orang 

lain.  

 

3. Aksi dan Peneguhan 

 Pendamping mengajak peserta membicarakan apa yang bisa dilakukan setelah 

mendalami Inspirasi dan refleksi Kitab Suci. Hasil ditegaskan kembali sebagai 

tindakan nyata (aksi) dari pertemuan 

 

a. Aksi 

 Peserta meng-upload foto kegiatan (misalnya foto bersama teman 

sekelompok) di media sosial miliknya (misalnya instagram, twitter, path dll) 

lalu memberi caption/keterangan dengan kalimat ajakan untuk cepat 

mendengar lambat berbicara. 

 

b. Peneguhan 

 Membuat resolusi pribadi, misalnya akan belajar mendengarkan perintah 

orang tua, belajar untuk berkomunikasi yang baik dengan anggota keluarga 

dirumah .  
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4. Penutup 

 Pendamping mengajak peserta menutup pertemuan dengan doa penutup dan 

Lagu penutup 

a) Doa Penutup 

Allah Bapa Yang Mahabaik, terima kasih atas rahmat-Mu sepanjang 

pertemuan hari ini. Melalui pertemuan ini, kami belajar untuk cepat 

mendengarkan dan lambat untuk berbicara, karena kami ingin lebih banyak 

mendengarkan kehendak-Mu melalui orang-orang di sekitar kami, melalui 

orang tua, anak-anak, teman maupun tetangga demi kebaikan relasi 

bersama. Doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan 

dan juruselamat kami. Amin 

 

b) Lagu Penutup 

BAHASA CINTA 

Cinta itu, lemah lembut 

Sabar sederhana 

Cinta itu murah hati 

Rela menderita… 

 

 

  

Ajarilah kami, Bahasa Cinta-Mu 

Agar kami dekat, pada-Mu ya Tuhanku 

Ajarilah kami, Bahasa Cinta-Mu 

Agar kami dekat padamu… 
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PERTEMUAN II 

Belajar Dari Keluarga Allah 

 

TUJUAN  : 1. Remaja semakin memahami peran komunikasi keluarga Allah 

Tritunggal Mahakudus dalam kehidupan nyata. 

  2. Setelah kegiatan pembinaan selesai, remaja diharapkan dapat: 

• Menjelaskan peran dari masing-masing anggota keluarga 

• Menjelaskan komunikasi keluarga Allah Tritunggal Mahakudus 

• Menjelaskan peran dari Allah Tritunggal Mahakudus 

.  

SUMBER BAHAN: Yohanes 14:15-17,20-21,23-26 

METODE : Permaianan & Sharing 

 Proses Pertemuan 

 

Pengantar:  

Pada minggu ke dua masa adven, para remaja diajak untuk belajar dari keluarga 

Allah. Remaja  akan belajar dari Pribadi Allah Tritunggal; yang mampu berbicara, 

berkomunikasi, dan memiliki tugas masing-masing. Allah Bapa yang  mencipta, Allah 

Putra yang  selalu  berfirman-melakukan firman dan sebagai penyelamat, dan Roh 

Kudus yang  selalu menyertai kita sampai akhir jaman. Dalam kitab suci yang akan 

kita baca dan renungkan pada minggu kedua ini, kita akan belajar juga mengenal 

bagaimana mereka yang adalah satu, tetapi mereka berusaha untuk  bekerja sama 

dan menjadi teladan bagi kita. Kita akan belajar dari keluarga Allah untuk  

menjadikan  keluarga sempurna seperti keluarga Allah sendiri. 

 

Lagu : HPN.145 hal. 145  

“Selamat Pagi/Sore Bapa” 

Selamat pagi (siang/sore/malam) Bapa 

Selamat pagi (siang/sore/malam) Yesus 

Selamat pagi (siang/sore/malam) Roh Kudus 

Trima kasih, atas anugrah-Mu 

Semalam t’lah berlalu (sepanjang hari ini) 

Kumemuji, kubersyukur, memuliakan nama-Mu 

Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Trima kasih 

 

Doa Pembuka 

Allah Tritunggal Mahakudus, terima kasih atas anugerah keselamatan yang Kau 

curahkan kepada kami sampai saat ini. Pandanglah dan berkatilah kami putra-putri-

Mu agar dalam pertemuaan ini, kami dapat belajar membangun komunikasi dan 

bekerja sama dengan diri-Mu sehingga dapat menghadirkan karya keselamatan 

melalui peran kami masing-masing dalam keluarga, semuanya demi keluhuran dan 

kemuliaan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin.  
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Games  

 

Permainan: “Siap-Tembak-Dor” 

Cara Bermain: 

1. Peserta dibagi dalam kelompok dengan jumlah masing-masing kelompok 

terdiri dari : 5 anggota dan 6 anggota. 

2. Tiap kelompok menentukan nama kelompoknya. Misalnya dari nama-nama 

Kitab Suci atau tokoh-tokoh dalam Kitab Suci. 

3. Tiap kelompok  menentukan siapa yang menjadi orang pertama, kedua, 

ketiga, dst. 

4. Bagi kelompok yang jumlah anggotanya 5 orang:  

 

 Orang Pertama menyebut: NAMA KELOMPOKNYA 

 Orang kedua menyebut kata: SIAP 

 Orang ketiga menyebut kata: TEMBAK 

 Orang keempat menyebut kata: DOR 

 Orang kelima menyebut: NAMA KELOMPOK YANG AKAN DITEMBAK. 

 

5. Bagi kelompok yang jumlah anggotanya 6 orang:   

 Orang Pertama menyebut: NAMA KELOMPOKNYA 

 Orang kedua menyebut kata: SIAP 

 Orang ketiga menyebut kata: AWAS 

 Orang keempat menyebut kata: TEMBAK 

 Orang kelima menyebut kata: DOR 

 Orang keenam menyebut: NAMA KELOMPOK YANG AKAN DITEMBAK. 

 

Makna Permainan:  

 Setiap orang dalam kelompok punya tugas dan peran yang berbeda-

beda/peran masing-masing untuk mencapai tujuan yang sama. 

 Adanya saling bekerja sama, mendengarkan satu sama lain, saling 

mendukung dan memperhatikan agar apa yang menjadi harapan kelompok 

berhasil. 

 Diharapkan dalam keluarga; setiap anggota keluarga, turut mengambil bagian 

atau berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan keluarga yang lebih 

baik dengan cara dan kemampuan masing-masing sehingga mencapai tujuan 

bersama. 

.  

Lagu HPN 53 hal.48  

“Ut Omnes Unum Sint” 

Ut omnes unum sint jadilah mereka satu, 

Seperti Aku dan Bapa adalah satu 

Biar didorong-dorong, digoyang-goyang, di guncang-guncang 

Tetap bersatu membangun dunia baru. 
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Ut omnes unum sint jadilah mereka satu, 

Seperti Aku dan Bapa adalah satu 

Biar ditoel-toel, ditepok-tepok, disenggol-senggol 

Tetap bersatu membangun dunia baru. 

 

Bacaan Kitab Suci diambil: Yohanes 14:15-17,20-21,23-26 

14:15 Pada suatu hari Yesus berkata kepada murid-murid-Nya: "Jikalau kamu 

mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintah-Ku.  

14:16 Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang 

Penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya,  

14:17 yaitu Roh Kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak 

melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia 

menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu.  

14:20 Pada waktu itulah kamu akan tahu, bahwa Aku di dalam Bapa-Ku dan kamu 

di dalam Aku dan Aku di dalam kamu.  

14:21  Barangsiapa memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang 

mengasihi Aku. Dan barangsiapa mengasihi Aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-

Ku dan Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diri-Ku 

kepadanya." 

14:23  Jawab Yesus: "Jika seorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku dan 

Bapa-Ku akan mengasihi dia dan Kami akan datang kepadanya dan diam 

bersama-sama dengan dia.  

14:24 Barangsiapa tidak mengasihi Aku, ia tidak menuruti firman-Ku; dan firman 

yang kamu dengar itu bukanlah dari pada-Ku, melainkan dari Bapa yang 

mengutus Aku. 25 Semuanya itu Kukatakan kepadamu, selagi Aku berada 

bersama-sama dengan kamu;  

14:26  tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-

Ku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan 

mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu.  

 

Pendalaman Kitab Suci  

Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan benar!  

1. Apa pesan Yesus kepada murid-muridNya dalam perikop Yohanes 14 ayat 

15?  

2. Apa permintaan Yesus kepada Allah Bapa untuk murid-murid dan umat 

kudus-Nya? 

3. Siapa  yang akan menyertai umat beriman selama-lamanya menurut perikop 

hari ini? 

4. Mengapa dunia tidak menerima Roh kebenaran?  

5. Siapa yang akan mengajarkan dan mengingatkan kepada kita tentang segala 

sesuatu yang telah diajarkan Yesus?   
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b. Peneguhan :  

 Yesus berjanji kepada para murid-Nya bahwa Dia akan senantiasa menyertai 

mereka dan tidak membiarkan mereka sendirian.  

 Sebelum naik ke Surga, Ia minta kepada Allah Bapa untuk mengirimkan 

seorang Penghibur bagi para murid-Nya yaitu Roh Kudus yang akan 

menemani para rasul-Nya. 

 Janji itu juga berlaku bagi kita yang percaya kepada-Nya sampai saat ini. 

Yesus mengatakan bahwa Allah Tritunggal; Allah Bapa-Allah Putra, dan Allah 

Roh Kudus itu SATU dan senantiasa berada dan tinggal dalam hidup kita.  

 Peran Allah Bapa sebagai Pencipta; yang menciptakan segala sesuatu dari 

yang tidak ada menjadi ada. Menciptakan segalanya untuk kita nikmati, 

pelihara dan lestarikan. Allah Putra sebagai Penyelamat, yang 

menyelamatkan dan menebus kita dari segala dosa dan derita serta 

memberikan keselamatan kekal kepada kita/umat yang percaya kepada-Nya. 

Dan Allah Roh Kudus sebagai Penolong, yang senantiasa menolong, 

menghibur dan menyertai kita sepanjang masa.  

 Kita diajak utuk bercermin dan belajar dari “Keluarga Allah”, Bapa, Putra dan 

Roh Kudus yang saling melengkapi satu sama lain. Kita berusaha untuk 

menelandani sikap-Nya untuk bekerja sama mewujudkan kehendak Allah 

Tritunggal di dunia khususnya dalam keluarga kita masing-masing.  

 

REFLEKSI: 

 Bagaimana cara Anda membangun komunikasi kasih sesuai dengan peran 

masing-masing di dalam keluarga atau dengan orang yang ada di dekatmu? 

 Apa yang Anda harapkan sebagai Remaja dalam menerapkan komunikasi 

dalam keluarga?  

 Lagu Selingan: 

“Keluarga Allah” 

Kami datang dihadirat-Mu, menikmati kasih-Mu 

Membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu (2x) 

Refr. 

Ini keluargaku Tuhan, Berkati dan lindungi semua 

Jagaiku dan seisi rumahku. Sampai akhir hidupku Tuhan 

Ku mau setia melayani-Mu. Ku bahagia, jadi keluarga Allah 

 

KESAKSIAN/SHARING: 

 Silakan berbagi / sharing  pengalaman kebersamaanmu di dalam keluarga! 

Bagaimana peran dari masing-masing anggota keluarga.  

 Peneguhan: Kisah Kasih Keluarga Sepanjang Masa 

https://www.youtube.com/watch?v=REknXvXHEuw atau Video Tolong 

Menolong https://www.youtube.com/watch?v=uGSOklYAbYO 
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PERUTUSAN MISIONER / PERWUJUDAN:  

 Remaja diminta untuk menentukan satu atau dua kegiatan kasih, yang dapat  

ia lakukan selama 1 minggu di rumah dan di sekolah! 

 Kegiatan itu harus ditulis dalam buku ageda/buku hariannya. 

 

PENUTUP :  

 Remaja diajak untuk hening sejenak ... 

 Menyanyikan Lagu:  

“Kucinta K’luarga Tuhan “ 

Kucinta K’luarga Tuhan. 

Terjalin mesrah sekali, 

Semua saling mengasihi. 

Betapa s’nang kumenjadi 

K’luarganya Tuhan. 

 

Doa Penutup:  

Allah Tritunggal Mahakudus; Bapa, Putra, dan Roh Kudus.  Terima kasih atas 

teladan kerja sama yang diberkan kepada kami. Kami bersyukur dan berterima kasih 

kepada-Mu atas anugerah kebersamaan dan sukacita kasih yang kami alami selama 

pertemuan ini. hadirkanlah selalu Roh kudus-Mu dalam hati, pikiran dan kehendak 

kami. Jadikanlah kami pribadi yang saling mengasihi, menghargai semua perbedaan 

yang ada diantara kami khususnya dalam keluarga kami masing-masing, sehingga 

kamipun mampu menerima sesama apa adanya dengan gembira hati. Dikau kami 

puji dan kami sembah kini dan sepanjang masa. Amin. 
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PERTEMUAN III 

Kasih Dalam Perbedaan 

 

Pembuka (10 menit) 

Pendamping mengajak peserta membuka pertemuan dengan Doa Pembuka dan 

Pengantar singkat 

 

Doa Pembuka  

Pendamping meminta salah seorang remaja untuk memimpin doa. Remaja berdoa 

sesuai panduan doa yang telah disiapkan oleh pendamping. 

   

Allah Mahacinta, terima kasih untuk waktu bersama teman-teman yang boleh kami 

alami saat ini. Dalam pertemuan Adven ini, kami mau belajar untuk melihat indahnya 

perbedaan di antara kami, makin memahami bahwa kami saling membutuhkan, 

saling melengkapi, dan saling mengingatkan agar menjunjung tinggi musyawarah 

bila kami menghadapi perbedaan. 

Kami mohon juga Engkau mau membimbing teman-teman kami yang masih dalam 

perjalanan sehingga dapat tiba di tempat ini untuk berkumpul bersama kami. 

Sebab Engkaulah Guru dan Sahabat kami. Amin 

 

Pengantar  

Pendamping membuka acara ini dengan bertanya mengapa mereka mau hadir di 

acara ini. Tujuannya lebih agar mengetahui alasan remaja datang ke acara BIR. 

Setelah itu pendamping Menginformasikan tema pertemuan hari ini adalah KASIH 

DALAM PERBEDAAN  

Pendamping memberikan sedikit pengantar berkaitan dengan tema: 

Kita diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang istimewa dan unik, baik fisik 

maupun mental. 

Dalam hidup sehari-hari, kita berinteraksi dengan sesama yang sangat beragam 

(latar belakang, sifat, kepribadian, status social, pekerjaan, pendidikan, dsb). 

Menerima perbedaan adalah salah satu bukti bahwa kita menghormati dan 

mengasihi sesama. 

Menghargai perbedaan adalah cermin dari sikap kita yang terbuka pada hal-hal baru 

di luar diri kita, dan tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Maka Allah akan 

memampukan kita menemukan kebenaran dalam perbedaan, untuk saling 

memperkaya, bukan justru saling memiskinkan. 
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Inspirasi (45 menit) 

Pendamping mengajak peserta untuk membuka pikiran mereka dengan games dan 

sumber-sumber bahan dari film. Peristiwa kehidupan yang nyata dalam sehari-hari. 

   

Games Pengantar  

Pendamping memberikan permainan pengantar yang berkaitan dengan tema yang 

bertujuan agar remaja lebih mudah memahami tema dan remaja dapat menjadi 

rileks dalam mengikuti pertemuan. 

Permainan “apakah kau mengasihiku?” 

 

1. Pendamping meminta seluruh remaja membentuk satu lingkaran besar. 

Pendamping menjelaskan cara permainan ini yaitu akan di pilih acak 1 remaja 

atau bisa juga pendamping itu sendiri yang akan berdiri di tengah tengah 

dalam lingkaran besar tersebut. 

 

2. Tugas dari 1 orang itu adalah mendekati 1 orang temannya (boleh pria 

ataupun wanita). Dan ketika sudah berhadapan, orang ini bertanya kepada 

teman yang dia datangi yaitu: “Hai .... (nama teman anda), apakah kamu 

mengasihi aku?”. 

 

3. Apabila temannya menjawab IYA, maka seluruh peserta harus berpindah 

tempat (tidak boleh di area 2 kiri dan 2 kanan). Remaja yang tadi bertanya 

boleh merebut posisi yang kosong secepatnya. Dan remaja yang terakhir / 

yang tidak mendapatkan tempat akan menjadi orang selanjutnya yang 

bertanya. 

 

4. Apabila teman yang di tanya menjawab TIDAK. Maka orang yang bertanya 

akan lanjut bertanya:”Jadi siapakah yang kamu kasihi?”, dan teman tersebut 

silakan menyebutkan suatu ciri-ciri. Misalnya dia menjawab: ”Aku mengasihi 

orang yang memakai kacamata”. Saat itu juga, orang yang memiliki ciri-ciri 

yang disebutkan harus berpindah tempat sedangkan yang tidak memiliki ciri 

tersebut diam ditempat. Remaja yang tadi bertanya boleh merebut posisi 

yang kosong secepatnya. Dan remaja yang terakhir / yang tidak mendapatkan 

tempat akan menjadi orang selanjutnya yang bertanya. 

 

5. Permainan berlanjut dari awal lagi dengan orang baru yang ditengah, dan 

diulang secukupnya hingga suasana cair. 
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Pesan moral games 

Permainan ini menyadarkan remaja bahwa kasih memiliki makna yang sangat luas 

dan tak terbatas. Kasih yang kita berikan kepada seseorang tidak memandang 

perbedaan diantara kita, kasih diberikan untuk semua orang. 

 

 

Pendalaman 

Pendamping memutar film untuk di tonton remaja. 

 

Film 1 (Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=xqeN3CqufNA) 

KITA BHINEKA 

 

Setelah pemutaran film ini, Pendamping menanyakan kepada remaja pendapat 

mereka tentang video yang baru saja di tonton. Setelah itu pendamping meminta 

peserta berkelompok berdasarkan asal suku mereka masing-masing. Terakhir, 

pendamping meminta mereka berkelompok kembali sesuai dengan agama 

mereka,yang mana semuanya adalah katolik, sehingga mereka akan menajdi 1 

kelompok besar. 

 

Dalam sessi video ini, pendamping memberikan makna singkat. Bahwa remaja yang 

hadir disini pasti ada perbedaan suku, namun perbedaan itu kita tidak lihat sebagai 

pemecah. Justru yang harus kita lihat adalah persamaan kita. Untuk saat ini kita 

adalah sama sama Katolik. 

 

Refleksi Katekis (45 menit) 

 

Inspirasi Kitab Suci 1 Korintus 12 : 12-14, 18-20, 22-27 

Pendamping dapat meminta peserta untuk membacakan secara bergiliran tiap satu 

ayat. Ayat Ganjil dibacakan remaja cowok, ayat genap remaja cewek. 

  

12:12 Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan 

segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh, demikian pula 

Kristus. 

12:13 Sebab dalam satu Roh kita semua, baik orang Yahudi, maupun orang Yunani, 

baik budak, maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan 

kita semua diberi minum dari satu Roh. 

12:14 Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. 

12:18 Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota, masing-masing secara 

khusus, suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendaki-Nya. 

12:19 Andaikata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? 

12:20 Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. 

12:22 Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang 

paling dibutuhkan. 
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12:23 Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang 

terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota 

kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. 

12:24 Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah 

menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang 

tidak mulia diberikan penghormatan khusus, 

12:25 supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-

anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. 

12:26 Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita; jika 

satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. 

12:27 Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah 

anggotanya. 

 

Pendalaman 

Pendamping memberikan pendalaman berkaitan dengan bacaan Kitab Suci. 

 

 Tuhan menciptakan begitu banyak perbedaan dalam kehidupan kita, 

sehingga jika kita mampu menghargainya, perbedaan itu ternyata indah. 

 

 Manusia terkadang sulit membuka diri terhadap perbedaan, terutama jika hal 

itu bertentangan dengan nilai-nilai yang dianutnya. 

 

 Dalam Kitab Suci, Rasul Paulus menjelaskan bahwa Allah sudah mengatur 

segala sesuatu sedemikian rupa seperti di dalam tubuh manusia yang saling 

melengkapi, saling menolong dan menopang. 

 

 Keanekaragaman diciptakan oleh Tuhan dengan tujuan kebaikan. 

 

 Kita belajar saling memahami peran dan menghargai perbedaan melalui 

musyawarah agar kita mampu saling melengkapi dan perbedaan yang ada 

tidak menimbulkan perpecahan. 

 

Pertanyaan Refleksi 

Di dalam kehidupan sosial, tentu kita menemukan perbedaan 

1. Apa saja perbedaan yang kalian hadapi? 

2. Bagaimana sikap kita dalam menghargai perbedaaan tersebut? 

  

Catatan Reflektif 

Pendamping dapat menyampaikan poin-poin reflektif untuk memperkaya/melengkapi 

sharing peserta. 

 

o Melalui pertemuan hari ini, kita semakin tersadar bahwa kita hidup diantara 

masyarakat yang memang berbeda-beda. Tetapi perbedaan itu bukan 
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menjadi halangan dan hambatan. Justru perbedaan itu sesuatu yang indah 

yang membuat kita saling melengkapi. 

 

Aksi dan Peneguhan (15 menit) 

Pendamping mengajak peserta membicarakan apa yang bisa dilakukan setelah 

mendalami Inspirasi dan refleksi Kitab Suci. Hasil ditegaskan kembali sebagai 

tindakan nyata (aksi) dari pertemuan 

 

Aksi 

Pendamping mengajak remaja untuk membuat suatu aksi nyata yaitu menjalin 

komunikasi/pertemanan dengan remaja lain yang berbeda agama. Bisa pertemanan 

di lingkungan sekolah ataupun lingkungan tempat tinggal. 

Pendamping dapat mendampingi dan memberikan arahan tentang aksi yang akan 

dilakukan. 

 

Rangkuman dan Peneguhan 

Pertemuan hari ini mengajarkan kepada kita semua antara lain: 

1. Kita mengasihi semua orang termasuk yang berbeda agama/keyakinan 

dengan kita, sepeti kita mengasihi diri kita sendiri. 

2. Jangan melihat perbedaan suku, ras, dan agama sebagai rintangan untuk 

mengasihi. Justru lihatlah bahwa perbedaan itu sebagai sarana agar kita 

saling melengkapi. 

  

Penutup (5 menit) 

Pendamping mengajak peserta menutup pertemuan dengan doa penutup dan 

pengumuman 

 

Doa Penutup 

Allah Yang Mahakasih, kami bersyukur karena melalui pertemuan ini, kami semakin 

menyadari kekayaan perbedaan di antara kami. Karuniakanlah Roh Kudus-Mu agar 

kami mampu menyikapi perbedaan tersebutuntuk mewujudkan kebaikan kami 

bersama.  

Tuhan, sebentar lagi kami akan kembali kerumah kami masing-masing, kiranya 

Engkau mau mendampingi hidup kami selama-lamanya. 

Sebab Engkaulah Tuhan dan Guru kami. Amin 
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PERTEMUAN IV 

Sukacita 

 

Pembuka (10 menit) 

Pendamping mengajak peserta membuka pertemuan dengan Doa Pembuka dan 

Pengantar singkat 

 

Doa Pembuka  

Pendamping meminta salah seorang remaja untuk memimpin doa. Remaja berdoa 

sesuai panduan doa yang telah disiapkan oleh pendamping. 

 

Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Engkau memanggil kami menjadi murid-

Mu. Terima kasih juga atas petunjuk dan teladan-Mu untuk hari-hari yang kami lalui 

bersama orang tua, guru, dan teman-teman kami. 

Juga hari ini, kami mau bersukacita karena akan menyambut kedatangan Putra-Mu 

Yesus Kristus. Bimbinglah kami agar dapat berinteraksi dengan baik sehingga 

sukacita dapat terwujud di sekitar kami. 

Kami mohon juga Engkau mau membimbing teman-teman kami yang masih dalam 

perjalanan sehingga dapat tiba di tempat ini untuk berkumpul bersama kami. 

Sebab Engkaulah Guru dan Sahabat kami. Amin 

 

 

Pengantar  

Pendamping membuka acara ini dengan bertanya mengapa mereka mau hadir di 

acara ini. Tujuannya lebih agar mengetahui alasan remaja datang ke acara BIR. 

Setelah itu pendamping Menginformasikan judul pertemuan hari ini adalah 

SUKACITA  

 

Pendamping memberikan sedikit pengantar dengan memberikan pertanyaan 

sederhana, yaitu apa makna Natal bagi para remaja. Pendamping menggali 

pendapat para remaja yang hadir. 

 

Di akhir diskusi singkat, pendamping memberikan kesimpulan awal yaitu Natal 

dalam hal ini yaitu kelahiran Yesus membuat hidup kita penuh kegembiraan, maka 

kegembiraan itu sudah selayaknya juga kita sebarkan kepada sekitar kita. 

 

Inspirasi (45 menit) 

Pendamping mengajak peserta untuk membuka pikiran mereka dengan lagu dan 

sumber-sumber bahan dari film. Peristiwa kehidupan yang nyata dalam sehari-hari. 
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Lagu Pembuka 

  

Hatiku Penuh Nyanyian 

 

Hatiku penuh nyanyian (2x) 

Hatiku bernyanyi untuk 

Raja s’gala raja 

Sembahlah dan pujilah Dia (3x) 

Raja s’gala raja 

 

Dialah Raja, Raja 

Dialah Tuhan, Tuhan 

Namanya Yesus, Yesus, Yesus, Yesus 

Ooo… Dialah Raja 

Reff:  

Aku anak Raja 

Engkau anak Raja 2x 

Kita semua anak Raja 

Halleluya puji Tuhan (3x)    2x 

Halleluya 

 

Pendalaman 

Pendamping memutar film untuk di tonton remaja. 

Film 1 (Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=eGgD0W0iLSQ) 

SUKACITA KELAHIRAN YESUS 

 

Setelah pemutaran film ini, Pendamping menanyakan kepada remaja pendapat 

mereka tentang video yang baru saja di tonton.  

Dalam sessi video ini, pendamping memberikan makna singkat. Kelahiran Yesus 

yang diinfokan oleh malaikat, membuat semua orang yang mendengar kabar 

gembira tersebut bergegas mencari Yesus dan menyebarkan sukacita tersebut 

kesemua orang. 

 

 

Refleksi Katekis (45 menit) 

 

Inspirasi Kitab Suci diambil dari Matius 2 : 1-12 

Pendamping dapat meminta peserta untuk membacakan secara bergiliran tiap satu 

ayat. Ayat Ganjil dibacakan remaja cowok, ayat genap remaja cewek. 

  

2:1 Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman raja 

Herodes, datanglah orang-orang majus dari Timur ke Yerusalem 
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2:2 dan bertanya-tanya: "Di manakah Dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan 

itu? Kami telah melihat bintang-Nya di Timur dan kami datang untuk 

menyembah Dia." 

2::3  Ketika raja Herodes mendengar hal itu terkejutlah ia beserta seluruh 

Yerusalem. 

2:4 Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, 

lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. 

2:5 Mereka berkata kepadanya: "Di Betlehem di tanah Yudea, karena 

demikianlah ada tertulis dalam kitab nabi: 

2:6 Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang 

terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena dari padamulah 

akan bangkit seorang pemimpin, yang akan menggembalakan umat-Ku 

Israel." 

2:7 Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang majus itu dan 

dengan teliti bertanya kepada mereka, bilamana bintang itu nampak. 

2:8 Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya: "Pergi dan selidikilah 

dengan seksama hal-hal mengenai Anak itu dan segera sesudah kamu 

menemukan Dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah 

Dia." 

2::9 Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, 

bintang yang mereka lihat di Timur itu mendahului mereka hingga tiba dan 

berhenti di atas tempat, di mana Anak itu berada. 

2:10 Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. 

2:11 Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat Anak itu bersama 

Maria, ibu-Nya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat 

harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada-Nya, yaitu 

emas, kemenyan dan mur. 

2:12 Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada 

Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. 

 

Pendalaman 

Pendamping memberikan pendalaman berkaitan dengan bacaan Kitab Suci. 

 

Kabar kelahiran Tuhan Yesus adalah kabar sukacita yang telah tertulis di Kitab Nabi 

Yesaya. Namun, kabar kelahiran Mesias tidak menjadi kabar sukacita bagi Raja 

Herodes yang berkuasa saat itu. Dia sebaliknya memiliki kekuatiran, ketakutan, 

serta iri hati akan kabar kelahiran seorang Mesias yang sangat dekat dengan 

wilayah kekuasaannya dan tertulis akan menajdi pemimpin bagi bangsa Israel. 

Sikap Raja Herodes yang bertingkah seolah-olah gembira mendengar kabar 

kelahiran Yesus dan keinginannya menyembah-Nya telah diberitahukan oleh Allah 

melalui mimpi kepada tiga Orang majus agar tidak pulang melalui Yerusalem. Bagi 

tiga Orang Majus, kabar kelahiran Yesus adalah kabar sukacita yang mereka 

nantikan. Dengan niat tulus mereka untuk mencari dan menemukan tempat Mesias 
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dilahirkan, tiga Orang Majus itu telah menghadirkan sukacita bagi Keluarga Kudus 

dengan memberikan persembahan yang terbaik. 

Hendaknya, kita juga memberikan persembahan terbaik yang kita miliki dengan tulus 

supaya sukacita dapat kita alami bersama.  

 

 

Pertanyaan Refleksi 

1. Menurut Anda, apa yang membuat tiga Orang Majus itu penuh sukacita 

bersemangat mencari Yesus dengan mengikuti bintang? 

2. Apa yang menghalangi Raja Herodes mengalami sukacita mendengar kabar 

tentang kelahiran Yesus? 

3. Bagaimanakah sikap kita saat mendengar kabar gembira tentang orang lain? 

Apakah perbuatan nyata kita dalam menanggapinya? 

 

Catatan Reflektif 

Pendamping dapat menyampaikan poin reflektif untuk memperkaya/melengkapi 

sharing peserta. 

 

• Kelahiran Tuhan membuat sukacita dalam diri setiap orang, semua orang 

yang mengetahui kabar gembira tersebut menyebarkan kepada semua orang. 

 

Aksi dan Peneguhan (15 menit) 

Pendamping mengajak peserta membicarakan apa yang bisa dilakukan setelah 

mendalami Inspirasi dan refleksi Kitab Suci. Hasil ditegaskan kembali sebagai 

tindakan nyata (aksi) dari pertemuan 

 

Aksi 

Pendamping mengajak remaja untuk membuat suatu aksi nyata yaitu menciptakan 

interaksi yang baik dan harmonis dalam komunitas 

Pendamping dapat mendampingi dan memberikan arahan tentang aksi yang akan 

dilakukan. 

 

Rangkuman dan Peneguhan 

Pertemuan hari ini mengajarkan kepada kita semua antara lain: 

1. Kelahiran Yesus merupakah kabar gembira bagi semua orang. 

2. Kabar gembira tersebut harus kita sebarkan untuk orang-orang sekitar kita. 

 

 

Penutup (5 menit) 

Pendamping mengajak peserta menutup pertemuan dengan doa penutup dan 

pengumuman 
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Doa Penutup 

Allah Bapa kami, terima kasih telah mengutus Yesus hadir sebagai manusia menjadi 

juruselamat kami. Dia lahir dalam kesederhanaan. Semoga dengan hati yang 

sederhana pula kami dapat menyambut kelahiran-Nya. Kami ingin meneladani tiga 

Orang Majus yang bersungguh-sungguh dalam mencari Yesus, sumber sukacita 

sejati, dan mempersembahkan kembali yang terbaik, yang kamu terima dari-Mu.  

Tuhan, sebentar lagi kami akan kembali kerumah kami masing-masing, kiranya 

Engkau mau mendampingi hidup kami selama-lamanya. 

Sebab Engkaulah Tuhan dan Guru kami. Amin  

 


