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TEMA UMUM  : Kasih yang Tidak Membedakan  

JUDUL TEMA  : Yesus Cinta Sgala Bangsa 

AYAT TEMA     : Yohanes 3: 16 

TUJUAN  :  

• Kelahiran Tuhan Yesus membawa kasih bagi dunia 

• Anak-anak mengerti bahwa kasih itu berlaku bagi semua orang, tanpa membedakan latar belakangnya. 

• Anak-anak mau membagikan kasih natal kepada siapapun tanpa membedakan latar belakangnya.  

 

TEKNIS  : 

Kostum guru2: 

∗ Padang  : Ivanna & Meisye 

∗ Manado  : Neneng & Ratna 

∗ Sunda  : Debby & Yuli 

∗ Jawa  : Hana & Saut 

∗ Cina  : Ribkah & Yellen 

∗ Batak  : Nanang & Fanny 

∗ Bali  : Daniel & Vero 

∗ Ambon  : Yunita & Prita 

 

BENTUK ACARA : 

• Lagu Ibadah dengan nuansa kedaerahan 

Selamat hari natal : Bahasa Manado 

Hai mari berhimpun : Bahasa Sunda 

Gita surga bergema : Bahasa Jawa 

Dari pulau dan benua : Bahasa Cina 

Slamat-slamat datang : Bahasa Batak 

 

• Hati Untuk Seribu Pulau  

Tujuan : menyadarkan anak-anak bahwa masih banyak tempat yg belum mendapat kasih Tuhan dan 

inilah tugas kita sebagai anak-anak Tuhan untuk ambil bagian membagikan kasih Bapa itu 

kepada semua orang.   

Kegiatan  : anak- anak menempelkan gambar hati pada pulau” daerah asalnya.  

 

• Persembahan Anak-anak 

Tujuan  : memfasilitasi kerinduan anak-anak untuk berpatisipasi dalam natal 

Persembahan anak-anak ini nantinya masuk ke dalam kesatuan drama jadi berupa satu kesatuan acara... 

Persembahan anak-anak dibagi per kelas: 

Yohanes  : Fashion show baju adat/daerah  

Petrus+Yakobus: nyanyi + gerakan/tari 
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Paulus : dance lagu ’Jingle Bells’ ala korea by SMTOWN 

 

• Video Natal Kelahiran Yesus 

Tujuan : mengingatkan anak-anak tentang esensi natal, ’back to bible’, bagaimana kejadian waktu   

Tuhan Yesus lahir    

Kegiatan : video tentang kelahiran Tuhan Yesus (nanti ditanyangkan di LCD).  

Tujuan  : Tuhan Yesus mengasihi kita semua tanpa pandang suku, ras, ataupun atribut-atribut kita yang 

lain (contohnya: baik gembala ataupun orang majus, semua bisa datang pada Tuhan).  

  

• Pujian diiringi Tamborin 

Untuk pujian 5 lagu diatas. Tamborinnya terdiri dari 5 grup, sengaja dipisah pisah untuk masing2 pasangan guru 

tadi. Untuk menekankan perbedaan suku dan mereka yang terpisah pisah. Masing2 grup tamborin paling tidak 

terdiri dari 2 orang (diusahakan tidak ada penari tamborin yang masuk dalam beberapa grup yang berbeda untuk 

mendukung konfliknya nanti).  

Pada saat penutupan acara, 5 grup penari tamborin ini kemudian bersatu mengiringi theme song penutup acara 

yaitu: ”Dalam Yesus kita bersaudara” dan ”Yesus cinta semua anak”. 

 

KONSEP ACARA : 

Acara dimulai dengan pujian seperti biasa tapi bedanya yang jadi song leadernya ada 5 pasang guru dengan 

kostum daerahnya masing2. Lagu juga dibawain dengan bahasa daerahnya masing2 (keterangan lagunya apa 

aja ada di point lagu ibadah diatas).  

Pasangan guru2 ini masuk sepasang2, misalnya guru dari batak dulu yang mulai. Nanti prosesi masuk masing2 

pasangan guru untuk pimpin pujian ini diserahkan sesuai kreativitas masing2 guru. Dan diusahakan dapat 

berinteraksi maksimal dengan anak2. Masing2 pasangan guru juga jangan lupa buat menyombongkan daerahnya 

masing2 buat mengarahkan ke konflik yang menonjolkan masing2 suku. Mereka berinteraksi dengan anak2 SM 

mengajak mereka untuk ikut bernyanyi. Sesudah pasangan guru pertama selesai memimpin pujian dengan 

bahasa daerah, pasangan guru ini keluar, lalu digantikan dengan pasangan guru berikutnya dari daerah lain. 

Pada saat pasangan guru terakhir dari 5 daerah yang udah ditunjuk tadi selesai song leadernya...semua guru2 

yang lain masuk dan mulai konflik karena masing2 saling menyombongkan daerah masing2.. 

Waktu guru2 dari semua suku mulai bertengkar, masuklah Santa Claus (yang berperan jadi penengah dan 

pembawa Firman sekaligus penutup acara karena nantinya Santa Claus yang akan memberikan kesimpulan dari 

keseluruhan acara). Santa Claus melerai guru2. Santa Claus mulai bercerita tentang kelahiran Yesus (lewat 

video) ditekankan tentang gembala dan orang majus, dihubungkan kalo Tuhan tidak memandang suku, 

kedudukan, status sosial dsb. Tuhan mengasihi semua orang. 

Waktu Santa Claus bilang Tuhan mengasihi semua orang (dari Sabang sampe Merauke) anak2 kelas Yohanes 

maju sambil fashion show baju daerah. 

Santa Claus mengajak anak2 menempel hati di background belakang. (Hati untuk Indonesia) 

Santa Claus mengarahkan tentang kasih Yesus yang mungkin belum sampai didengar semua orang. Ada orang 

yang mungkin bahkan belum kenal Tuhan Yesus. Santa Claus mengajak anak2 untuk bersaksi, bisa lewat 
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tindakan, perkataan, pola hidup, bisa juga lewat pujian kita untuk Tuhan...apa pun bisa jadi sarana buat 

menyaksikan cinta kasihNya Tuhan.. 

Santa Claus mengundang kesaksian dari kelas Petrus+Yakobus dan juga dari kelas Paulus (yang merupakan 

persembahan kelas mereka). 

Sesudah selesai Santa Claus menutup acaranya dengan menyimpulkan dari awal sampe akhir. 

Theme song buat nutup acaranya sambil salam2an n nyanyi bareng: "Yesus Cinta semua anak" dan "Dalam 

Yesus kita bersaudara". Theme song akhir nanti diiringi tamborin (yang asalnya penari tamborin dipisah 

berdasarkan suku pada saat menyanyikan theme song ini jadinya bergabung semua) biar megah dan 

menunjukkan orang2 yang semula berpisah berdasarkan sukunya masing2 kini bersatu...  

 

 

 


