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PERTEMUAN 1 

MENGENALMU LEBIH DEKAT 

 

 

Tujuan: 

• Remaja menyadari bahwa dirinya berharga. 

• Remaja mampu meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk  

• Remaja memahami tentang pertobatan dan penantian dalam masa adven ini. 

 

Sumber Bahan 

Kitab Suci: 1 Petrus 1: 18-20 & 22-23 

 

Kegiatan inti pertemuan 

1. Membaca Kitab Suci: Sabda Allah disemai, tumbuh berkembang dan berbuah. 

2. Merefleksikan hidup dalam terang Sabda Tuhan. 

3. Aksi dan peneguhan. 

 

Proses Pertemuan 

1.    Pembukaan 

 Pendamping mengajak peserta membuka pertemuan dengan lagu pembukaan, doa pembukaan  

 dan games, lalu ditutup dengan pengantar singkat. 

 

 

Lagu Pembukaan 

 

 

JALAN SERTA YESUS 

 

Jalan serta Yesus 

Jalan sertaNya setiap hari 

Jalan serta Yesus 

Serta Yesus s’lamanya.  

 

Jalan dalam suka, jalan dalam duka 

Jalan sertaNya setiap hari 

Jalan dalam suka, jalan dalam duka 

Serta Yesus s’lamanya.  
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Doa Pembukaan 

 

Bapa yang Maha Baik Kami mengucap syukur 

atas berkat dan rahmat kasih yang Engkau anugerahkan kepada kami. 

Kami juga bersyukur, karena saat ini pandemi covid 19 sudah sangat menurun.  

 

Pada hari ini kami akan memulai masa adven yaitu masa masa dimana kami mempersiapkan diri 

dengan pertobatan, penantian dan sukacita menyambut kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. 

Kami mohon, hadirlah dan tuntunlah kami agar kami dapat mendengar dan menjalankan firman-

Mu dalam hidup kami sehari-hari. 

Sebab Engkaulah Tuhan dan Pengantara kami yang hidup dan berkuasa 

kini dan sepanjang masa. Amin 

 

 

 

Games Icebreaking 

Berfikir Sebelum Menjawab 

 

• Pendamping mengajak Remaja untuk membuka kamera 

• Pendamping menjelaskan permainan dan memberikan contoh permainan terlebih dahulu 

(tanpa memberi tahu clue dari permainan tersebut) 

• Detail instruksi dapat dilihat pada link youtube  

https://www.youtube.com/watch?v=pNLRvMDFCX4 

 

 

2.  Refleksi Kateketis 

a)   Inspirasi Kitab Suci 

 Sabda Tuhan dari Injil 1 Petrus 1: 18-20 & 22-23. 

Dapat dibacakan bersama-sama atau secara bergantain 

   

1:18 Sebab kamu tahu, bahwa kamu telah ditebus  dari cara hidupmu yang sia-sia 

yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, 

bukan pula dengan perak atau emas 

1:19 melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti 

darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. 

1:20 Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan 

diri-Nya pada zaman akhir. 

1:22 Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, 

sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, 

hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap 

hatimu . 

1:23 Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari 

benih yang tidak fana, oleh firman Allah,  yang hidup dan yang kekal. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pNLRvMDFCX4
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b)   Pendalaman 

 
Remaja dapat melakukan sharing jawaban mereka atas pertanyaan-pertanyaan dibawah 

ini. 

 

1. Menurut mu apa cara hidup yang sia – sia itu? 

2. Menurut mu mengapa kita berharga dimata Tuhan 

3. Apa yang perlu kita lakukan untuk menanggapi penebusan Tuhan dalam diri kita? 

 

 Pendamping bisa menambahkan beberapa pertanyaan 

 

Catatan: 

 

Status kita sebagai anak-anak Allah bukan dihasilkan melalui ketaatan. Sebaliknya, ketaatan 

merupakan wujud dari status tersebut. Yesus Kristus menebus kita dengan harga yang sangat 

mahal. Praktek penebusan bukanlah hal yang asing, baik dalam budaya Yunani maupun Yahudi. 

Banyak hal bisa ditebus kala itu, misalnya budak, tawanan perang, atau benda tertentu. Inti dari 

penebusan adalah kelepasan (dari yang lama) dan kepemilikan (oleh yang baru). 

Penebusan tersebut terlihat menjadi begitu berharga ketika dikontraskan dengan apa yang ditebus. 

Tebusan yang mahal biasanya hanya diperuntukkan bagi barang yang mahal pula. Tidak ada orang 

yang mau membayar mahal untuk mendapatkan sesuatu yang kurang. Tidak demikian dengan 

Allah. Kita ditebus dari cara hidup kita dahulu yang sia-sia yang kita warisi dari nenek moyang. 

Tebusan yang diberikan oleh Yesus untuk mendapatkan kita bersifat kekal, mulia, dan sempurna. 

Kekal, karena dikontraskan dengan barang yang fana. Mulia, karena dibandingkan dengan emas 

dan perak. Sempurna, karena merujuk pada darah Anak Domba yang tak bercacat dan bercela. 

 

c)    Pengendapan 

 

Teman-teman, 

Masa Adven adalah masa pengharapan, penantian, dan persiapan untuk kedatangan Tuhan 

Yesus Kristus. Kata “Adven” berasal dari kata “Adventus” yang dalam bahasa Latin artinya 

kedatangan. Masa Adven berlangsung selama empat hari minggu & empat minggu persiapan 

sebelum memasuki Hari Raya Natal. 

Minggu Adven I & II adalah masa persiapan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus untuk 

kedua kalinya pada akhir zaman. 

Minggu III & IV adalah masa persiapan untuk memperingati kedatangan Yesus untuk pertama 

kalinya pada Hari Raya Natal. 

Di masa Adven, kita berfokus pada cahaya. Kristus memasuki dunia yang gelap untuk 

menghilangkan gelap dosa kita. Ia juga yang akan datang kembali menjadi terang dunia. 

Dalam bacaan injil pada hari ini, St Petrus mengajak kita untuk mengingat kembali, bahwa 

kita telah ditebus oleh Yesus dengan sesuatu yang sangat berharga yaitu darah-Nya sendiri. 

Kita adalah pribadi yang berharga untuk itu dalam masa adven ini kita mau mempersiapkan 

diri menyambut kehadiran Yesus, menanggalkan kebiasan – kebiasaan lama kita yang sia sia, 

yang tidak berkenan kepada Allah. Untuk itu teman teman bisa menuliskan beberapa kebiasan 



KOMKAT KAJ | ADVEN 2021 

 
4 

 

buruk teman – teman selama ini, dan mencoba untuk tidak melakukannya selama masa adven 

ini dan harapannya bisa terbiasa untuk tidak melakukan hal tersebut untuk seterusnya.  

. 

 

3.    Aksi dan Peneguhan 
Pendamping mengajak peserta membicarakan apa yang dapat dilakukan setelah mendalami 
Inspirasi dan Refleksi Kitab Suci. Hasil ditegaskan kembali sebagai tindakan nyata (aksi) dari 
pertemuan. 

 

a.  Aksi 
Peserta merefleksikan pertemuan pertama ini dengan meng-upload foto kegiatan, sebagai 
sarana ajakan bagi teman-temannya agar datang ke pertemuan Bina Iman Remaja, untuk lebih 
mendekatkan diri kepada Tuhan. 

 

b.  Peneguhan 
Membuat resolusi pribadi ; 
• Peserta diminta untuk menyiapkan selembar kertas, jika waktunya cukup bisa membuat 

hiasan pada selembar kertas tersebut agar lebih menarik 
• Peserta diminta untuk menuliskan beberapa poin kebiasaan buruk mereka (maksimal 5 

poin), misalnya tidak mau berbagi pada adik atau kakak, selalu melawan orang tua, tidak 
membantu kegiatan dirumah misalnya menyapu, cuci piring dll. 

• Selama masa adven mereka diminta untuk melakukan kebalikan dari kebiasaan buruk 
tersebut, misalnya mau berbagi makanan atau mainan dengan kakak/adik, mau mencuci 
piring, menyapu rumah dll. 

• Kertas tersebut diminta untuk di tempelkan atau diletakkan di tempat yang mudah untuk 
mereka lihat. 

• Selama pertemuan pada masa adven, pendamping selalu mengingatkan kembali tentang 
resolusi pribadi ini 

 

 

4.    Penutup 
 Pendamping mengajak peserta menutup pertemuan dengan doa penutup dan lagu penutup. 

 

a)  Doa Penutup 

 

Allah, Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas cinta dan pengampunan –Mu terhadap kami, 

Enggkau telah mengutus Yesus untuk menebus kami dari cara hidup kami yang lama, kami mohon 

dampingilah kami agar mulai saat ini kami mampu mengubah cara hidup kami yang lama, yang 

telah menjauhkan kami dari pada-Mu. Semoga segala laku tobat kami selama masa Adven ini 

berkenan kepada-Mu, Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. 
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b)  Lagu Penutup 

DI HATI INI ADA CINTA 

 

Ooo….ooo 

Di hati ini ada cinta  

Di mata ini ada cinta 

Di mulut ini ada cinta 

Ditangan ini ada cinta  

 

Lirik ke kiri beri cinta 

Lirik ke kanan beri cinta  

Geser sedikit beri cinta 

Beri cinta-Nya  

 

Kuputar putar beri cinta 

Cinta Yesus yang kubagikan  

Aku dan kamu ada cinta 

Cinta luar biasa 
 
 
 
 

__________Salam Misioner__________ 
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PERTEMUAN 2 

KEHADIRANMU LEBIH MELENGKAPIKU 

 

 

Tujuan 

• Remaja memahami salah satu tugasnya sebagai anak muda Katolik yaitu mewartakan  

 kabar sukacita. 

• Remaja menyadari pentingnya kesatuan di dalam pelayanan dalam pewartaan kabar gembira. 

• Remaja dapat mewujudkan pelayanan dengan berbagai cara. 

 

 

Kegiatan inti pertemuan 

1. Mendalami makna hidup pelayanan, penuh kepekaan terhadap orang lain dengan menyadari  

 karunia, talenta yang dimilikinya sebagai anggota Gereja. 

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 pembukaan, doa pembukaan  

 dan  pengantar bacaan Injil hari ini - Roma 12: 4-8 , lalu ditutup dengan pengantar singkat. 

 

  

 Lagu Pembukaan   
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 Doa Pembukaan 

 

  

Ya Allah yang Maha Baik,  

puji dan syukur kami haturkan kepadaMu  

atas anugerah yang boleh kami terima sampai hari ini.  

Bantulah kami untuk memahami peran kami  

dalam hidup kami.  

Semoga sabdaMu selalu menjadi penuntun kami  

dalam hidup pelayanan kami. 

Engkaulah guru dan penuntun kami. Amin 

 

 

Pengantar 

Bacaan pertemuan ke-2 dalam masa Adven ini mengajak kita untuk  mengetahui  dan 

menyadari betapa berharganya kita sebagai bagian dari Tubuh Krsitus. Kita diingatkan bahwa 

walaupun memiliki karunia yang berbeda-beda, bukan berarti kita tidak dapat bersatu dalam 

pelayanan.  

Roma 12: 4-5 berbunyi “Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, 

tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama, demikian juga kita, walaupun 

banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus; tetapi kita masing-masing adalah anggota yang 

seorang terhadap yang lain.” 

Teman-teman,  

Di tengah situasi kehidupan yang penuh konflik ini, terlebih dalam masa pandemi, kita 

dipanggil untuk mengembangkan potensi, bakat, kemampuan kita demi kepentingan Tuhan. 

Mengembangkan talenta dan karunia adalah tanggung jawab kita sebagai umat pilihan Tuhan. 

Sehingga masing-masing dari kita dapat terus memuliakan Tuhan melalui setiap potensi, 

bakat, kemampuan, talenta.   

Semua orang dibutuhkan dalam Tubuh Kristus (Gereja). Kita semua adalah bagiannya dan 

setiap kita diperlukan untuk saling melengkapi. Ini seperti potongan teka teki gambar.  

Coba kalian perhatikan gambar berikut ini.  
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Kalian pasti pernah memainkan gambar puzzle seperti ini bukan? Nah ... ketika kalian 

mencoba menyusunnya dan ada satu kepingan yang hilang, apa yang akan kalian cari? Ya ..... 

tentu saja kalian akan mencari kepingan yang hilang itu, sehingga gambar itu akan menjadi 

satu gambar utuh.  

Seperti itulah kita semua dibutuhkan untuk membangun satu tubuh lengkap. Tidak ada yang 

boleh berkata “Aku tidak penting.” Kita semua punya peran. 

 

 

2. Refleksi Kateketis 

a) Inspirasi Kitab Suci 

 Sabda Tuhan dari Roma 12: 4-8. 

 

12: 4  Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak  

  semua anggota itu mempunyai tugas  yang sama,  

12: 5 demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus; tetapi kita  

  masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain.  

12: 6 Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang  

  dianugerahkan kepada kita: Jika karunia itu adalah untuk bernubuat baiklah kita  

  melakukannya sesuai dengan iman kita.  

12: 7 Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani; jika karunia untuk mengajar,  

  baiklah kita mengajar,  

12: 8 jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan  

  sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas;  siapa yang memberi  

  pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin; siapa yang menunjukkan  

  kemurahan , hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. 

 

https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Luk&chapter=1&verse=39
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b) Pendalaman 

Remaja dapat melakukan sharing jawaban mereka atas pertanyaan-pertanyaan di bawah  

ini. 

 

1. Karunia/talenta apa saja yang Tuhan berikan kepada kita menurut Roma 12: 4-8? 

2. Peran apakah yang sekarang ini sedang kamu jalani sesuai dengan talenta yang kamu  

 miliki? 

3. Sudah cukupkah kamu menjalankan peran itu, ataukah kamu merasa kamu belum 

 berfungsi seperti yang seharusnya? 

4. Apa saja kendala yang kamu hadapi? 

 

Catatan: 

Setiap karunia atau talenta yang ada pada tiap-tiap orang, apakah itu karunia untuk bernubuat, 

melayani, mengajar, menasihati dan lain lain, diharapkan supaya digunakan untuk kemuliaan 

nama Tuhan. Karunia atau talenta adalah berkat Tuhan yang tidak hanya disimpan tetapi harus 

dikembangkan, diberdayakan atau disalurkan. Setiap kita yang terlibat dalam pelayanan demi 

kemuliaan Tuhan sesuai dengan karunia atau talenta yang Tuhan berikan, maka kita sudah 

mengakui pemberian Tuhan. Karena itu hidup kita dapat menjadi berkat bagi yang lain. 

 

c) Pengendapan 

Teman-teman, 

Setiap anggota keluarga memiliki peran yang berbeda, tetapi saling melengkapi. Hal ini sama 

dengan Gereja. Kita semua dibutuhkan untuk membangun satu tubuh yang lengkap. Kita 

semua memiliki peran dan pelayanan yang berbeda. Kita yang dapat bermain musik, mungkin 

kita dapat menjadi organis dalam suatu perayaan Ekaristi misalnya. Bagi yang lain mungkin 

hanya dapat mendoakan orang sakit. Kita  harus mengembangkan talenta kita dengan penuh 

tanggung jawab. Perbedaan bukan alasan untuk tidak berkarya dengan maksimal. Perbedaan 

adalah suatu karya Keagungan Tuhan yang kita syukuri dan kita hadapi. Sadarilah tiap-tiap 

orang diciptakan khusus oleh Tuhan secara unik dan istimewa. Mari kembangkan setiap 

talenta diri kita untuk saling melengkapi sebagai umat Tuhan dengan tujuan dan motivasi 

hanya untuk memuliakan namaNya. 

Kerendahan hati adalah hal penting di dalam pelayanan kita. Kerendahan hati berbicara 

tentang tidak mengejar ambisi diri, tetapi mementingkan orang atau mahluk hidup lain. 

Teman-teman, 

Berikut akan ditampilkan gambar-gambar yang mungkin dapat mengingatkan peran kalian 

sebagai murid Kristus, yang mau melayani atau peduli kepada orang maupun mahluk hidup 

lain. Pelayanan atau kepedulian yang didasarkan atas talenta atau karunia tiap-tiap orang 

yang menjadi bagian dari tubuh Kristus/Gereja.  

Gambar-gambar itu bercerita tentang seekor hewan “kungkang” yang akan menyeberang 

jalan besar untuk kembali ke habitatnya di hutan. Kungkang, atau dalam bahasa Inggris 

disebut sloth tidak pernah terburu-buru, jalannya sangat lambat. Sebagian besar waktu 

mereka habiskan di ketinggian, pada cabang-cabang pohon. Mereka hanya akan tutun ke 

tanah untuk buang hajat. Kita akan belajar kepedulian dari tindakan seorang bapak yang 

menolong kungkang itu, menyeberangkannya hingga sampai ke suatu pohon, ke habitatnya. 
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Bapak tersebut menjalankan peran sebagai bagian Tubuh Kristus/Gereja untuk 

memperhatikan kehidupan mahluk lain. Perbuatannya dilakukan dengan penuh tanggung 

jawab, dengan pemikiran agar hewan tersebut luput dari bahaya tertabrak kendaraan yang 

lalu lalang. Alangkah bahagianya kita menyaksikan si kungkang mengulurkan tangannya, 

seolah-olah dia mengucapkan terima kasih kepada penolongnya. 

(Terlampir gambar) 

 

3. Aksi dan Peneguhan 

Pendamping mengajak peserta membicarakan apa yang dapat dilakukan setelah 

mendalami Inspirasi dan Refleksi Kitab Suci. Hasil ditegaskan kembali sebagai tindakan 

nyata (aksi) dari pertemuan. 

 

a. Aksi 

 Peserta meng-upload foto kegiatan, sebagai sarana ajakan bagi teman- temannya agar 

 datang ke pertemuan Bina Iman Remaja, untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. 

 

b. Peneguhan 

 Membuat resolusi pribadi yaitu selalu mengikuti ajaran Yesus dengan tindakan dan  

 sikap  lebih peka , lebih peduli, lebih toleran kepada teman, orang tua, adik dan sesama.  

 Juga akan selalu membawa kabar sukacita kepada sesama. 

 

 
4. Penutup 

Pendamping mengajak peserta menutup pertemuan dengan doa penutup dan lagu penutup. 

 

a) Doa Penutup 

 

 

“Allah Bapa yang maha baik, 

terima kasih atas peran yang sudah 

Kau percayakan dalam hidup kami. 

Ajari kami untuk makin menghidupi, 

mengucap syukur dan mengandalkan-Mu 

dalam menjalankan peran kami ini, ya, Tuhan. 

Engkaulah guru kami, andalan kami, 

kini dan sepanjang segala masa. Amin 
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b) Lagu Penutup   

 

KUMBAYAH ( * HPN 117 ) 

 

Kumbayah my Lord, kumbayah 

Kumbayah my Lord, kumbayah 

Kumbayah my Lord, kumbayah 

Oh Lord, kumbayah 

 

Someone’s crying Lord, kumbayah 

Someone’s crying Lord, kumbayah 

Someone’s crying Lord, kumbayah 

Oh Lord, kumbayah 

Someone’s singing Lord, kumbayah 

Someone’s singing Lord, kumbayah 

Someone’s singing Lord, kumbayah 

Oh Lord, kumbayah 

 

Someone’s praying Lord, kumbayah 

Someone’s praying Lord, kumbayah 

Someone’s praying Lord, kumbayah 

Oh Lord, kumbayah 

 

*HPN - Hatiku Penuh Nyanyian (Kumpulan Lagu Anak-Anak & Remaja - KKI) 
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Lampiran 

 

 

 

gambar 1 gambar 2 gambar 3 

 
  

gambar 4 gambar 5  

 
 

 

 
 
 
 
 
 

__________Salam Misioner__________ 
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PERTEMUAN 3 

CERITA KAMI INSPIRASIMU 

 

 

 

Tujuan: 

• Remaja menyadari talenta yang mereka miliki. 

• Remaja mampu mengawasi perbuatan dirinya sendiri 

• Remaja mampu bertekun dalam ajaran Katolik. 

 

Sumber Bahan 

1 Timotius 4:11-16 

 

Kegiatan inti pertemuan 

4. Membaca Kitab Suci: Sabda Allah disemai, tumbuh berkembang dan berbuah. 

5. Merefleksikan hidup dalam terang Sabda Tuhan. 

6. Aksi dan peneguhan. 

 

Proses Pertemuan 

1.    Pembukaan 

 Pendamping mengajak peserta membuka pertemuan dengan lagu pembukaan, doa pembukaan  

 dan games, lalu ditutup dengan pengantar singkat. 

 

 

Lagu Pembukaan 

 

 

AKU DIBERKATI 

 

 

Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati 

Mulai dai bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati 

Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om 

Pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan 
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Doa Pembukaan 

 

Bapa yang Maha Baik Kami mengucap syukur 

atas berkat dan rahmat kasih yang Engkau anugerahkan kepada kami. 

Terima kasih karena pada hari ini kami boleh berkumpul kembali dalam pertemuan adven ke III. 

Saat ini kami akan merenungkan sabda-Mu melalui pesan Santo Paulus kepada Tomotius. 

Hadirlah saat ini bersama kami, agar kami dapat bertekun dalam setiap firman-Mu 

Sebab Engkaulah Tuhan dan Pengantara kami yang hidup dan berkuasa 

kini dan sepanjang masa. Amin 

 

 

 

 

Games Icebreaking 

 

Games tebak gambar (gambar terlampir) 

• Peserta diminta untuk memperhatikan gambar selama 10-15 detik 

• Setelahnya gambar dihilangkan/ tidak dimunculkan 

• Lalu berikan pertanyaan seputar gambar tersebut, 

misalnya; 

- Berapa jumlah petani dalam gambar tadi 

- Berapa jumlah petani yang menggunakan caping 

- Berapa jumlah karung untuk menyimpan padi di 

dalam gambar tersebut 

- Berapa jumlah gubuk di dalam gambar tersebut 

- Dst 

• Peserta menjawab pada kolom chat 

• Gambar boleh diganti oleh pendamping 

• Pendamping menyiapkan 2 sampai 4 gambar 

 

 

 

 

 

 

Makna games 

Teman – teman, dalam games tadi kita diminta untuk fokus melihat tiap detail gambar yang 

diberikan, fokus dan waspada juga kita perlukan untuk diri kita sendiri. Misalnya fokus dalam 

mengasah karunia atau talenta yang Tuhan berikan dalam diri kita, waspada juga kita butuhkan 

untuk melihat diri kita, agar tiap tingkah laku dan tutur kata kita tidak menyakiti orang lain.  

Pada pertemuan kita hari ini, kita mau belajar dari Timotius, dimana pada usia mudanya ia telah di 

percaya oleh Santo Paulus untuk memberitakan kabar baik bagi orang lain, Santo Paulus juga 

meminta Timotius untuk jangan lalai terhadap karunia yang ada pada dirinya serta selalu 

mengawasi diri sendiri. 

 

 

Sumber  

https://www.wallpapertip.com/wpic/mwRmhJ

_lukisan-pemandangan-alam-yang-indah/ 

 

https://www.wallpapertip.com/wpic/mwRmhJ_lukisan-pemandangan-alam-yang-indah/
https://www.wallpapertip.com/wpic/mwRmhJ_lukisan-pemandangan-alam-yang-indah/
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2.  Refleksi Kateketis 

a)   Inspirasi Kitab Suci 

 Sabda Tuhan dari Injil 1 Timotius 4:11-16 

Dapat dibacakan bersama-sama atau secara bergantain 

   

4:11 Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu 

4:12 Jangan seorangpun menganggap engkau rendah   karena engkau muda. Jadilah 

teladan bagi orang-orang percaya, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, 

dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. . 

4:13 Sementara itu, sampai aku datang   bertekunlah dalam membaca Kitab-kitab 

Suci, dalam membangun dan dalam mengajar 

4:14 Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah 

diberikan kepadamu oleh nubuat  dan dengan penumpangan tangan  sidang 

penatua.  

4:15 Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata 

kepada semua orang.  

4:16 Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya 

itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan 

semua orang yang mendengar engkau . 

 

 

 

b)   Pendalaman 

 
Remaja dapat melakukan sharing jawaban mereka atas pertanyaan-pertanyaan dibawah 

ini. 

 

4. Mengapa Santo Paulus begitu percaya dengan Timotius?. 

5. Menurut mu apa yang biasanya orang – orang ragukan dari anak muda? 

6. Sebutkan karunia atau talenta yang ada pada dirimu! 

7. Sebutkan orang muda yang menurut mu telah mengubah dunia dari pemikirannya maupun 

karya mereka! 

8. Mengapa Paulus meminta Timotius untuk tetap waspada? 

 

Catatan: 

 

Timotius, seorang muda. Namun, ia dipercayai oleh Paulus untuk melayani di Efesus. Dalam hal 

ini, tidak secara otomatis Timotius menjadi sempurna dalam seluruh kehidupannya. tetapi, Paulus 

meyakini bahwa memang sebagai orang yang masih muda, Paulus yakin bahwa Timotius bisa 

diarahkan dan diingatkan untuk tetap bertahan dan menjadi teladan di dalam hidupnya. Bung 

Karno pernah berkata: “Berikan aku 10 orang pemuda, akan kuguncang dunia”. Dari ini juga nyata 

terlihat bahwa dengan dukungan kaum muda, yang penuh dengan semangat, masih cekatan dan 

berani bermimpi dapat mengubah sesuatu yang terasa mustahil, sebab pemuda memiliki banyak ide 

kreatif dan semangat. Tidak salah rasanya, jika sebelum Bung Karno, Paulus pun telah memikirkan 

bahwa memang kaum muda, sangat potensial dalam banyak hal, sehingga ia tidak ragu terhadap 

Timotius. 
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Paulus menasehati Timotius; Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu.  Bertekunlah dalam 

semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua 

orang yang mendengar engkau."  (1 Timotius 4:16). Dengan tetap mengawasi dan memeriksa diri 

sendiri, maka sikap demikian akan membawa Timotius tetap waspada, dan siap sedia setiap saat, 

ketika ada orang/kelompok yang akan menentang ajarannya dan pelayanannya. Pada pihak lain, 

sikap yang berjaga-jaga tersebut semakin membawanya agar tidak bertindak ceroboh, tetapi sangat 

hati-hati, sehingga ia semakin nyata di dalam pelayanannya. Dengan kata lain ini merupakan 

tuntutan untuk berintegritas di tengan-tengah pelayanan 

 

 

c)    Pengendapan 

 

Teman teman, 

Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu.  Bertekunlah dalam semuanya itu, karena 

dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang 

mendengar engkau."  (1 Timotius 4:16). 

Kata awas berarti suatu peringatan agar kita berhati-hati.  Bukankah kita sering menjumpai 

kata-kata peringatan semacam ini tertulis di mana-mana?  Di jalan raya misalnya:  "Awas ada 

tikungan;  Awas ada perbaikan jalan;  Awas banyak anak sekolah" dan sebagainya.  Ada pula 

yang lebih ekstrem lagi,  "Awas ada anjing galak!".  Itu semua berarti kita harus 

memperhatikan peringatan ini dengan sungguh, sebab bila kita melanggarnya pasti sangat 

membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. 

Firman Tuhan menasihati agar kita mengawasi diri sendiri terlebih dahulu, bukan orang 

lain.  Memang, pekerjaan yang mudah adalah kita mengawasi, mengamat-amati, menilai, 

mengoreksi kelemahan serta menghakimi orang lain.  Sebaliknya untuk mengawasi diri sendiri 

atau bercermin pada diri sendiri tidak semua orang mau melakukannya.  Tetapi rasul Paulus 

mengingatkan demikian,  "Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri;  maka ia 

boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain."  (Galatia 

6:4). 

Berdasarkan ayat nas di atas ada 2 hal yang harus kita awasi:  diri kita sendiri dan juga ajaran 

yang kita terima.  Apa saja itu?  Paulus berkata,  "Jadilah teladan bagi orang-orang percaya, 

dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu dan dalam 

kesucianmu." (1 Timotius 4:12).  Bagaimana dengan perkataan kita?  Yang kita perkatakan 

menunjukkan siapa kita.  Kata-kata firman yang membangun, menguatkan dan memberkati 

orang lain, ataukah kata-kata sia-sia yang terlontar (umpatan, kutuk dan 

sebagainya).  Bagaimana dengan tingkah laku kita?  Apakah selama ini tingkah laku kita sudah 

sesuai dengan firman Tuhan atau malah jadi batu sandungan bagi orang lain?. 

(Sumber: http://airhidupblog.blogspot.com/2011/03/perhatikan-dan-awasilah-hidupmu.html)   

 

3.    Aksi dan Peneguhan 
Pendamping mengajak peserta membicarakan apa yang dapat dilakukan setelah mendalami 
Inspirasi dan Refleksi Kitab Suci. Hasil ditegaskan kembali sebagai tindakan nyata (aksi) dari 
pertemuan. 

 

 

 

http://airhidupblog.blogspot.com/2011/03/perhatikan-dan-awasilah-hidupmu.html
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a.  Aksi 
Peserta merefleksikan pertemuan kedua ini dengan meng-upload foto kegiatan, sebagai sarana 
ajakan bagi teman-temannya agar datang ke pertemuan Bina Iman Remaja, untuk lebih 
mendekatkan diri kepada Tuhan. 

 

b.  Peneguhan 
Membuat resolusi pribadi yaitu ingin menggali karunia/talenta dalam diri serta dapat 
mengawasi diri sendiri dalam bertingkah laku maupun bertutur kata terhadap orang lain..  

 

 

4.    Penutup 
 Pendamping mengajak peserta menutup pertemuan dengan doa penutup dan lagu penutup. 

 

a)  Doa Penutup 

 

Allah, Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas pertemuan Adven pada minggu ke 3 ini. 

Melalui Timotius kami belajar, walaupun kami masih muda tetapi kami dapat Engkau utus dan 

dipercaya untuk menjadi teladan bagi orang lain. Berkatilah kami agar kami mampu menggali 

talenta yang Engkau telah berikan kepada kami, semoga kami selalu waspada terhadap diri kami 

sendiri, agar tiap tutur kata dan tingkah laku kami dapat berkenan kepada sesama terlebih 

berkenan kepada-Mu, utuslah kami ya Tuhan untuk dapat menjadi pewarta kabar gembira-Mu. 

Sebab Engkaulah Tuhan dan Pengantara kami yang hidup dan berkuasa 

kini dan sepanjang masa. Amin  

 

 

 

b)  Lagu Penutup 

HYMNE SEKAMI 

 

Tuhan Yesus aku berjanji 

Jadi sahabat yang setia 

Rajin berdoa baca Alkitab 

Rela berkurban beramal 

 

Akal iblis akan ku lawan 

Firman Tuhan aku wartakan  

Mulai kini sampai slamanya 

Tetap setia pantang mundur 
 
 
 
 

__________Salam Misioner__________ 
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PERTEMUAN IV 

DICINTAI UNTUK MEMBERKATIMU  

 

 

Tujuan:  

• Peserta dapat memahami bahwa kasih kepada orangtua, teman dan sesama  sebenarnya tidak 

perlu diungkapkan dengan mengucapkan kata-kata manis, melainkan cukup melalui sikap dan 

tindakan nyata yang benar-benar tulus dan ikhlas. 

• Belajar memberkati semua orang yang ditemui dalam kesehariannya 

 

Sumber Bahan  

Kitab Suci, 1Yoh 4:16,19-21 

 

Kegiatan inti pertemuan 

1. Menonton video pendek, mendalami cerita 

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 pembukaan, doa pembukaan dan 

nonton video pendek, cerita pendek lalu dilajutkan dengan pengantar singkat. 

 

Lagu Pembukaan 

KASIH YESUS 

Kasih Yesus indah, indah oh indah,  

Kasih Yesus indah, indah oh indah 

Lebih indah dari pelangi 

Lebih indah dari bintang di langit  

Lebih indah dari bunga di padang  

Oh Yesusku 

 

Doa Pembukaan 

Allah Bapa sumber Kasih sejati, kami bersyukur dan berbahagia untuk berkat karunia cinta dan 

kasih dari-Mu melalui cinta dan kasih dari orangtua dan teman-teman serta banyak orang yang 

kami jumpai dalam setiap kegiatan kami. 

Kasih meraka itu juga yang selalu mengingatkan kami untuk mengasihi juga semua orang yang 

hadir dalam kehidupan kami. 

Mampukan kami Bapa untuk mencintai mereka dengan tulus dan tidak membeda-bedakan suku, 

agama dan golongan mereka, karena Engkaupun sangat mencintai semua ciptaan-Mu. Doa ini 

kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putera-Mu. Tuhan dan 

Juruselamat kami. Amin 
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Video Inspirasi:       

https://www.youtube.com/watch?v=9_obmyHRSCc 

  

Menyimak Cerita:  

"Balajar Dari Kisah Sikap Saling Mengasihi Baik Orangtua Maupun Sesama" 

 

Ada seorang ibu yang mempunyai tiga orang anak, Ketika hujan turun dengan derasnya, sang ibu 

sambil duduk menulis surat dengan serius. 

Datanglah anak pertama dan berkata kepadanya, "Bu, aku mengasihimu!" Mendengar kakaknya 

berkata demikian, adik kedua tidak mau ketinggalan. Ia datang mendekati ibunya, lalu berkata 

pula, "Ibu, di antara kami bertiga, akulah yang lebih mengasihi ibu!" 

Si bungsu yang memperhatikan dengan serius tindakan kedua kakaknya, segera meninggalkan 

mainannya, lalu datang kepada ibunya. Si bungsu tidak berkata apa-apa, tetapi ia langsung 

memeluk ibunya dengan penuh kasih. Setelah itu mereka kembali ke tempatnya masing-masing. 

Setelah selesai menulis, pada saat itu di luar rumah hujan sangat deras disertai guruh dan kilat yang 

saling sambar-menyambar, dan sang ibu memanggil anak-anaknya dan menyuruh mereka untuk 

mengeposkan surat tersebut. 

Sang ibu menekankan bahwa surat itu sangat penting dan harus segera dikirim. Anak yang pertama 

beralasan, "Bu, di luar hujan, aku tidak bisa pergi", kemudian datanglah anak yang kedua dan 

beralasan, "Bu, aku lagi mengerjakan PR, harus selesai sore ini." 

Si bungsu diam-diam mengambil mantel dan berkata sambil tersenyum, "Bu, saya yang akan 

mengantarkan surat ke kantor pos." sahut ibunya, "Sabar nak, di luar masih hujan." Si bungsu 

mengambil surat itu lalu pergi mengantarkannya ke kantor pos, meskipun hari masih hujan. 

 
(Sumber: Kompasiana.com dengan judul ""Balajar Dari Kisah Sikap Saling Mengasihi Baik Orangtua Maupun Sesama"", Klik 

untuk baca:  https://www.kompasiana.com/fian_andre/5500089fa33311167050fa7b/balajar-dari-kisah-sikap-saling-mengasihi-baik-

orangtua-maupun-sesama) 

 

 

Pengantar Makna Video: 

Melalui video tersebut, remaja diajak untuk merefleksikan bahwa dengan berbuat kebaikan kepada 

sesama yang membutuhkan, maka kitapun akan menerima kebaikan dan uluran kasih dari orang 

lain bahkan orang yang tidak kita kenal sekalipun. dan perbuatan baik yang kita lakukan akan 

mendatangkan berkat bagi kita serta bagi orang lain, yang pada akhirnya akan membawa kepada 

rasa bahagia dan sukacita.   

Sedangkan dari cerita pendek yang kita baca tadi, seringkali kita berkata kepada seseorang kalau 

kita mengasihi mereka. Tetapi itu hanyalah ucapan yang keluar dari mulut, dan bukan ungkapan 

dari dasar hati yang paling dalam 

 

Dalam kenyataan hidup ini, ucapan kita cenderung seperti anak yang pertama dan kedua di saat 

kita menyatakan kasih kepada orangtua dan sesama kita. Padahal sebenarnya kita tidak perlu 

mengucapkan kata-kata manis untuk mengungkapkan bahwa kita mengasihi orangtua dan sesama, 

melainkan melalui sikap dan tindakan nyata yang benar-benar tulus dan ikhlas tanpa paksaan 

  

2. Inspirasi Kitab Suci 

Kita telah mengenal dua perintah utama Allah kepada manusia: 

1. Kasihilah Allah Tuhanmu dengan segenap hatimu dengan segenap jiwamu, dengan segenap 

kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, ,  
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2. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 

Pesan ini dikuatkan oleh Yesus ketika bertemu dengan ahli taurat, dilanjutkan dengan penegasan 

arti sesama melalui cerita Orang Samaria Yang Murah Hati. (Bdk Lk 10: 25-37) Kisah perikop ini 

menggambarkan betapa Bapa di surga merindukan kembalinya orang berdosa yang bertobat. 

Kemudian diharapkan juga anak anak Bapa hidup saling mengasihi, ikut gembira sebab saudara 

yang sakit kini disembuhkan kembali. 

Santo Yohanes melalui suratnya memberi pesan kepada para muridnya agar saling mengasihi. 

Suatu nasihat yang sederhana, namun tidak mudah dilaksanakan. Gereja merupakan persekutuan 

umat Allah dari bermacam ragam latar belakang. Dari masing masing anggota Gereja diharapkan 

terus hidup dalam persekutuan dengan Allah, sekaligus hidup dalam kasih. Orang yang hidup 

dalam kasih Allah senantiasa juga mengasihi saudaranya 

  

Membaca Kitab Suci: 1Yoh 4:16,19-21 

4: 16 Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, 

dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di 

dalam dia. 

4: 19 Kita mengasihi, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita.  

4: 20 Jikalau seorang berkata:”Aku mengasihi Allah,” dan ia membenci saudaranya, maka ia 

adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak 

mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya.  

4: 21 Dan perintah ini kita terima dari Dia: Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga 

mengasihi saudaranya. 

 

 

3. Pendalaman 

Perintah Yohanes untuk mengasihi sesama secara jujur dan tidak dusta ini mengajarkan suatu 

kebenaran kasih 

1. Allah lebih dahulu mengasihi kita, jadi sudah selayaknya kalau kita saling mengasihi 

seperti yang di ajarkan Tuhan Yesus dan para muridNya. 

2. Seseorang bisa dikatakan benar mengasihi Allah kalau dia benar-benar dapat mengasihi 

saudaranya/sesamanya tanpa membedakan dengan tulus iklas dan tanpa pamrih. 

 

4. Aksi  

Setelah mendalami Inspirasi dan Refleksi Kitab Suci. pendamping mengajak peserta mengambil 

sikap yang kuat dalam niat baik untuk memulai belajar mengasihi sesamanya.  

 a. Aksi dan Niat   

  Bersyukur atas Cinta Kasih yang sudah diterima dan berani mengasihi dan memohon berkat 

Tuhan bagi orangtua, teman-teman dan sesama terutama bagi sesama yang membenci kita. 

    

5. Penutup 

Pendamping mengajak peserta menutup pertemuan dengan berdoa 3x Salam Maria untuk 

memohon bimbingan Bunda Maria agar mampu selalu bersyukur dan dapat bersikap Kasih kepada 

sesama. Meneladani sikap Bunda Maria yang tulus dengan gembira menerima kasih karunia 

Tuhan. Kegiatan ditutup dengan lagu penutup. 
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Lagu Penutup  

TRAIN OF LOVE 

 

We are in the train of love…ugh 

We are in the train of love…ugh  

We are in the train of love fantacy 

We are in the train of love…ugh 

When I say chiki, when I say chaka 

When I say chiki chiki chiki chiki chaka 

When I say chaka, when I say chiki 

When I say chaka chaka chaka chaka chiki 

  

 

 

__________Salam Misioner__________ 
 


