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“Hadiah Untuk Yesusku”“Hadiah Untuk Yesusku”“Hadiah Untuk Yesusku”“Hadiah Untuk Yesusku”    
    

SCENE 1 (OPENING) 
 

Guru SM : Adik-adik, Tante mau tanya. Sebentar lagi kita merayakan hari apa? 
Anak SM : NATAL...... 
Guru SM : Betul... Nah, biasanya apa yang kita lakukan pada hari Natal? 
Anak 1  : Buat permainan....!! 
Anak 2  : Bikin kueee...!!! 
Anak 3  : Dapet kado dari Santa Claus..!! 
Guru SM : Ya benar,dapet kado..Biasanya kalo hari Natal pasti yang kita tunggu-tunggu itu 

hadiah dari orang tua atau guru SM. Iya kan? 
Anak SM : IYA... 
Guru SM : Sekarang tante tanya lagi, Natal itu hari apa sih? 
Anak 1 : Hari Minggu....! 
Anak 2 : eh, bukan tau!! Hari Jumat... 
Anak SM : Hahahaha...... 
Guru SM : Bukan,,Maksud tante, ada yang tau ga arti dari hari Natal....? 
Anak SM : Hari kelahiran Tuhan Yesus, Juru Selamat kita  
 
-------------------------- Song :Yesus Putra Maria (Kelas Yakobus) ------------------------- 
 
Guru SM : Iya, berarti hari Natal itu adalah hari ulang tahun Yesus. Biasanya kan yang ulang 

tahun yang dapet kado. Tapi kenapa ya, kalo hari Natal malah kita yang dapet kado. 
Padahal kan Tuhan Yesus yang ulang tahun... 

Anak SM : Eh iya, kenapa ya? (saling bertanya) 
Guru SM : Tante mau kalian coba renungkan, hadiah apa yang pernah kalian berikan untuk 

ulang tahun Tuhan Yesus. Lalu Tante minta kalian siapkan dirumah sebuah hadiah 
untuk merayakan hari ulang tahun Yesus minggu depan... 

 Baiklah, sekarang sebelum kalian pulang ke rumah, kita berdoa dulu ya.. 
 Siapa yang mau pimpin doa?  
Pelit : Saya, tante!!saya kan belum pernah.. 
Cuek : eh, aku aja tante!! Biar cepet pulang, hehe... 
Guru SM : ya sudah, jangan berebut.. Sekarang giliran kamu ya (menunjuk salah seorang), 

sedangkan kamu minggu depan aja, ok? 
Pelit : Asyyikkkkk!!!!!!!!!! Ayo teman- teman.. kita berdoa!  

---Bapa yang baik, terima kasih Engkau telah memberkati kami selama Sekolah 
Minggu ini. Sekarang kami akan pulang kami mohon penyertaan Tuhan selama di 
perjalanan. Berkati juga teman-teman kami yang hari ini tidak hadir, kiranya Tuhan 
menjagai mereka selalu. Terima Kasih Tuhan,, amin!-- 

Guru SM : Nah, anak-anak sekarang kalian boleh pulang! Hati-hati ya, di jalan! Kalau 
nyebrang, lihat kiri-kanan! Tuhan berkati! 

Semua anak- anak berpamitan kepada Guru SM 
 
------------------------ Song :Go Tell It On The Mountain (Kelas Paulus) ------------------ 
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SCENE 2 
 

PEMIKIR (A) 
A : Ouh, Tante......bilang aku harus bawa kado buat ulang tahun Tuhan Yesus nanti, 

mau kasih apa ya? 
Setan : Ih, buat apa dipikirin! Ngapain ngasih kado buat Tuhan Yesus, GA PENTING 

TAU...!! 
Malaikat : Sssssttt...jangan dengerin dia. 
A : Oo aku tau!! Kasih teropong aja, jadi Tuhan Yesus bisa mengawasi terus anak- 

anak-Nya, hehe..  
(setelah bekerja keras bikin teropong,akhirnya jadi juga) 
A : Mmmmmhh..tapi kayanya ga cocok deh’ 
Setan : Tuh kan, aku bilang juga apa. Udah lah ga usah ngasih apa-apa. Gitu aja ko repot!  
Malaikat : Hee..ga boleh kaya gitu. Yang penting kan niatnya. 
A : Iyaa..tapi aku bikin apa lagi ya? Oh iya,aku bikin telpon-telponan aja..kayak yang 

kemaren diajarin Pak Guru!!  
(dengan susah payah bikin telpon-telponan,akhirnya selesai jg) 
A : yeee...selesai!!! ah, dites dulu ahh...tapi satu lagi sama siapa ya.. 
Malaikat : aku aja!! (dengan wajah bersemangat)  
A : haloo..hollaa..tes..tes.. 
Malaikat : iya..iyaaa,, malaikat di sini,,, mo cari siapa? Ini keren bangeth, bos!! 
Setan : sambil merebut telpon yang dipegang malaikat. .Ih jelek banget, Tuhan Yesus ga 

bakalan suka!! Pasti Tuhan Yesus udah punya yang lebih bagus.. 
(mendengar kata-kata dari setan,  A putus asa banget) 
 
Malaikat : Tuhan Yesus ga bakalan liat dari bagusnya kok, yang penting kamu udah lakukan 

dengan sebaik mungkin & tulus ngasihnya. 
A : Iya sih, tapi telpon buatanku ini emang ga begitu bagus. Oh aku ada ide, aku mau 

cari kadonya di supermarket aja deh. 
(sesampainya di supermarket) 
A : Apa aku kasih ini aja ya? Tapi Tuhan Yesus pasti udah punya... 
   Kalo yang ini bagus ngga ya? (sambil bertanya ke audience) Kayanya  Tuhan 

Yesus ngga akan suka 
   Aduh, aku bingung... ngasih apa ya?? Tolong aku doooooonk...... 
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SCENE 3 
PELIT (B) 
B : Aduh, hampir aja aku lupa. Aku kan mau ke supermarket dulu buat beli hadiah 

untuk Tuhan Yesus nanti. 
(sesampainya di supermarket) 
B : Uang tabunganku udah kekumpul 50 ribu. Tapi kan tadinya uang ini mau aku beliin 

stick + kaset PS. 
Setan : Udaaah..ga usah ngasih yang mahal-mahal, mendingan kan uangnya dibeliin stick 

+ kaset PS aja. Kamu kan bela-belain ga jajan 2 minggu buat beli itu! 
B : Iya juga ya.. aku kan ngumpulin duit ini buat beli kaset PS 2 yang terbaru itu. 

Temen-temen udah banyak yang punya, masa sih aq belum punya juga. Aku kan 
masternya PS! 

Setan : Betul (logat batak!) ...makanya harus punya kaset itu. Lho,, logatku ko jadi gini 
ya?! 

Malaikat : Aduuuuuh jangan dengerin dia..! 
B : (mikir-mikir)...Tapi, kalo aku beliin kaset sama stick berarti uangnya tinggal sisa 5 

ribu donk..! 
Setan : Ga apa-apa... yang penting koleksi kaset PS kamu tetep yang paling komplit 

dibandingin temen-temen. Master PS gitu loh..! 
Malaikat : Kamu kan ga boleh pelit. Kamu masih inget kan cerita tentang orang kaya yang 

sukar masuk kedalam Kerajaan Allah? 
Setan : Ga usah dengerin dia, dia sih emang suka sirik. Kamu tenang aja, Tuhan Yesus kan 

selalu menerima pemberian kita. 
B : Betul juga! Apapun hadiah yang aku berikan, Tuhan Yesus pasti mau 

menerimanya. 
(Liat2 barang di supermarket itu) 
B : Mas, yang ini harganya berapa? 
Penjaga Toko  : Yang itu 25 ribu de. Bagus loh, lagi ngetrend sekarang. Apalagi buat seumuran 

ade..! 
B : Uuuuh kemahalan. Kalo yang ini mas? 
 
Penjaga Toko : Ini 35 ribu. Kalo yang ini dapet impor langsung dari Perancis. 
B : Waaaah mahal banget, cuma buat kado doank kok mba, ga usah yang mahal-mahal. 

Eh, kalo yang ini harganya berapa? 
Penjaga Toko : Oh, kalo itu murah-meriah..Cuma 5 ribu rupiah saja. 
B : Passsss banget! Ya udah deh mas saya ambil yang ini aja 1. 
Penjaga Toko : mau langsung dibungkus ngga de? 
B : Bayarnya nambah ga mba? 
Penjaga Toko : Cuma nambah gope doank kok. 
B : Ah, ga usah deh. Dirumah juga ada bungkus kado yang bekas. Masih bisa dipake 

lagi. Makasih ya mas. 
 

 
 
 



Drama Natal Sekolah Minggu  2007 
 
 

 
 

 

SCENE 4 
SEDERHANA (C) 
Suatu hari C sedang membantu ibunya membersihkan rumah. Dengan cermat, ia mulai menyapu 
sudut-sudut rumah yang kotor. Namun tiba-tiba ia duduk terdiam, apa yang ia pikirkan? 
C : Tuhan (sambil menempelkan dagunya ke atas sapu) apa ya, yang bisa aku berikan 

untuk Engkau? 
C : Nah, aku ke mama dulu aja. Minta uang buat beli kado! (dengan wajah ceria ia 

mulai beranjak dari tempat duduknya). Eeeeh,tp tunggu dulu.... 
Malaikat : Iya. Kan kasian, orang tua kamu lagi ngga punya uang. Kemarin si ade baru masuk 

TK. Jadi harus bayar pendaftaran. 
Setan : Udah ngga usah dengerin, sana minta uangnya! Ayo, minta uang. Atau kamu ambil 

langsung aja uangnya di tas mama. 
C : Wah.....jangan!! Itu kan namanya mencuri. Itu dosa!! Tapi gimana yaaa..? 
( saat asik-asiknya melamun, tiba-tiba adiknya yang kecil lewat) 
Adik : Kakak..kakak... aku punya lagu baru..! 
C : Wah, pintarnya adik kakak yang satu ini, coba kakak ingin dengar lagunya! 
Adik : “ Serigala ada lubangnya. Burung di udara ada sarangnya, tapi Yesus tidak ada 

tempat untuk meletakkan kepala-Nya” 
C : AHA..!! Kakak tau....kakak tau (sambil berteriak2 heboh). Makasih ya! Kakak tau 

mau kasih apa buat Tuhan Yesus! (sambil berlari pergi menuju kamarnya dan 
membongkar celengan ayam kesayangannya. Kemudian ia pun pergi ke supermarket 
membeli barang yang dimaksud) hmmm,,, kamu emang paling lucu imut... 

Adik : iya, dong..ade gituloh!!! (dengan bangganya) 
C : tapi maaf ya, kakak lebih lucu pastinya... 
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SCENE 5 
CUEK (D) 
Kriiiiiing.....kriiiing... tiba2 Hp si D berbunyi. Dengan heboh dia berusaha mencari, karena ternyata 
dia lupa meletakkannya dimana. 
D : Duuuh... HP nya aku simpen dimana ya tadi? 
   Ade-ade ada yang liat ga? (tanya audience) 
Ibu : C...!!!! 
D : Iyaaaa, bu!! 
Ibu : Ini, HP kamu bunyi! Ambil disini! (C berlari menghampiri ibunya) 
D : Oia ya, kan tadi aq taro disana! Uh, dasar pikun! ( C menatap HP nya yang 

berbunyi itu) 
D : Oooh,,si pemikir. 
A : Hallo C, kok lama bener diangkatnya? 
D : Iya, td aku lupa naro,hehe. Kenapa A? 
A : Kamu udah nyiapin kado belum? 
D : Kado apaan? Oo, yang sekolah minggu itu? Ahhh..gampang itu mah!! Ntar lagi aja. 
A : Ko gampang sih? Aku aja daritadi mikir malah ga nemu-nemu. 
D : Kamu sih, pake acara dipikirin. Udah nyantai, ntar aja.... 
A : Oh, ya udah deh, terserah kamu aja. 
Setan : Aaah, ngapain juga  cape-cape dipikirin 
D : Iya,ya... ngapain juga cape-cape dipikirin! 
Teman I : Jokoooo... maen yuuu!!!! 
D : eeh, itu suara si Ujang ngajak  maen.. 
Teman I : Heyy!!! Wah, lama kita tak bertemu.. kemana aja, Man? Hayuu.. kita maen bola!!! 
D : wah.. hayuu!! Eh, tapi sama siapa aja? Berdua aja?  
Teman I : ya engga atuh!! Kalo berdua namanya maen Tenis, bukan maen bola..  
D : jadi sama siapa aja atuh?  
Teman I : itu udah ditungguin ama anak-anak.. qta tanding dengan anak RT 7..  
Malaikat : Eeh,, kamu kan belum nyiapin kado buat Tuhan!! 
D : Oh iya, eh...tapi, udahlah! Tuhan kan pasti seneng dikasih apa aja. Aku lagi pengen 

maen PS! Udah ah! (berlalu sambil agak marah) 
 
A : Halo C! Kamu udah dapet belum kadonya? 
D : Oh iya!! Ini kan udah hari Sabtu!!!! Untung kamu ingetin, aku lupa!  
   Ya udah, aku cari kadonya dulu ya! (sambil terburu-buru menutup telepon) 
D : Aduuuuh...apa ya? (matanya berputar ke sekeliling ruangan) 
  AHA!! Itu aja (sambil menunjuk ke.....) 
Malaikat : Lho, itu kan berdebu... terus kenapa ga dibungkus? 
Setan : nang..ning..ning..nang..ning..nung..udah kasih gitu aja 
D : Iya ni... ngerjain aja,pake dibungkus segala! Udah lah gini aja juga bagus! (pergi 

berlalu sambil membawa hadiahnya) 
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SCENE 6 
MATRE (M) 
M : Kado buat Tuhan Yesus? Ah, gampang.. aku kan punya uang banyak...pokonya aku 

harus kasih yang TERMAHAL buat Tuhan Yesus, pasti Tuhan suka! 
Ia  mengambil handphone lalu menelpon asistennya 
M : halooo (dengan suara yang agak centil), tolong kamu cepetan ke sini.. ada tugas 

baru buat kamu! Cepetan ya, ga pake lama.. 
Assistennya dateng dengan tergopoh-gopoh.. 
Assisten : lapor, Asisten Non yang paling ganteng dan keren sedunia ini telah tiba di hadapan 

Nona.. 
M : aduuu..cape de! Sekarang, kamu cari kado, tapi seperti biasa kamu harus cari yang 

paling MAHALL! 
Assisten : Maaf  Non, kadonya yang seperti apa ya? 
M : terserah kamu deh, seperti apa.. pokonya harus yang MAHAL!!! 
Assisten : baiklah, non.. saya pergi dulu.. jangan kangen dengan saya ya!! 
M : sudah sana! Ga pake lama ya.. 
Assisten : non, saya sudah dapet kadonya...  
M : lho, ko cepet banget? 
Assisten : kan katanya ga pake lama.. harganya 500 ribu, non! 
Setan : Ah,, payah.. kenapa bilangnya 500ribu? Bilang aja, 1 jeti!! Jadi ntar keuntungannya 

buat kamu!! 
Malaikat : jangan gitu.. kamu harus jujur.. inget!!orang jujur disayang Tuhan.. 
M : 500 ribu???? Hah,, ga salah? Itu terlalu murah!! Ada yang lebih mahal ga?  
Setan : Cari yang lebih mahal lagi, malu dong, masa anak orang kaya cuma ngasih yang 

harganya segitu?? 
Malaikat : lho, Tuhan kan tidak melihat harganya..  
Assisten : kurang mahal ya,non? Ya sudah, saya cari lagi!! Bye—bye.. 
 
M  : gimana, sudah dapet belon?! 
Assisten : maaf, Non..sudah!! maaf, harganya 1 juta..  
M : oo.. bolehlah, tapi kamu coba cari sekali lagi, siapa tau ada yang lebih mahal 

gituloh!  
M  : halloo.. (centilnya keluar), sudah dapat? 
Assisten : maaf, non.. harganya 1.500.000, masih kurang mahal, non? 
M : yayaya... itu saja! Bayar pake uang kamu dulu ya! Nanti sampe rumah saya ganti! 
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SCENE 7 
RELIGIUS (R) 
R : Tante....bilang hari Minggu ini aku harus membawa hadiah untuk merayakan hari ulang 

tahun Yesus. Aku ngasih apa yaaa? 
Setan : Daripada pusing-pusing mikirin mau ngasih apa, mending sekalian aja ngga usah ngasih. 

Gitu aja ko repot? 
Malaikat : Tuhan Yesus itu udah sangat baik sama kamu, masa di hari ulang tahun-Nya  kamu ngga 

mau ngasih hadiah yang spesial buat dia? 
R : Iya,ya Tuhan Yesus itu selalu baik sama aku. Aku dikasih keluarga yang baik, teman-

teman yang baik. Semua itu karena cinta-Nya sma aku. 
Malaikat : Nah gitu doooonk, itu namanya anak Tuhan yang baik! 
R : Tapi aku masih bingung mau ngasih apa... 
Setan : Nah lo...nah lo..! Pusing kan? Udah dibilangin ngga usah ngasih aja, gampang kan? 
R : Aduuuuh...ngasih apa ya? Jadi bingung.... 
Setan : Yeee...ni anak susah banget sih kalo dikasih tau.  
Malaikat : Kamu pasti tau ko apa yang bisa kamu kasih buat Tuhan Yesus! Ayo terus semangat! 
R : Apa yaaaa..? 
Setan : Ya udah, gini aja. Kamu bungkus aja barang-barang kamu yang udah ga kepake. Temen-

temen kan ngga bakalan tau kalo isi kado kamu itu barang bekas. Lagian, Tuhan Yesus kan 
ngga mandang mahal-murahnya pemberian kamu. Beres kan? 

R : Barang-barang bekas? Ngga ah, aku kan pengen ngasih hadiah yang terbaik buat Tuhan 
Yesus. 

Setan : Ketik C spasi D......cape deh! 
Malaikat : Lebih baik kamu saat teduh dulu aja, mungkin aja nanti kamu bisa tau apa yang mau kamu 

kasih. 
Setan : Ih, ngapain cape-cape saat teduh. Enakan tidur..! Udaaah, kasih aja barang-barang bekas 

kamu, jadi kan ngga usah ngeluarin biaya. 
R : Oia, harusnya daritadi aku saat teduh dulu. Pasti ngga akan bingung kaya gini. 
Setan : Uuuuuh....50+50.....cepe deh! 
 

 
------------------------ Song :This Is My Eyes (Kelas Petrus)---------------------------- 

 
R : Tuhan udah ngasih aku talenta untuk bernyanyi. Kenapa aku ngga mempersembahkan 

talentaku aja buat hadiah ulang tahun-Nya nanti? 
Malaikat : Seep..Tuhan Yesus pasti bangga sama kamu. 
Setan : waduuu.. jangan!! Nanti kaca-kaca bisa pecah!! Wah, ntar gempa bumi.. Suara kamu kan 

jelek bangeth!!! 
Malaikat : sst.. jangan dengerin! Tuhan melihat kesungguhan hati kamu.. bukan bagus- jeleknya suara 

kamu..  
R : Tuhan, mungkin aku memang ngga bisa ngasih brang2 yang bagus dan mahal buat Engkau, 

tapi ini adalah yang terbaik yang bisa aku berikan dihari ulang tahun-Mu. Pokonya aku mau 
latihan supaya nanti aku bisa nyanyi yang bagus buat Tuhan.  
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SCENE 8 (CLOSING) 
 

------------------------ Song :Natal Tlah Tiba (Kelas Yohanes) -------------------------------- 
 
Guru SM : wah, anak-anak.. tak terasa ya, 1 minggu telah berlalu..hari ini kita akan merayakan natal. 

Bagaimana tugas kalian? Anak-anak Sekolah Minggu tante kan kreatif-kreatif.. tante jadi 
penasaran ni,,  

Pelupa : waduhhh.. Tante!! Cilaka 12!! Aku lupa Tante.. Aku lupa cariin kado buat Tuhan Yesus.. 
kemarin ga dicatet, jadinya aku lupa deh.. (dengan wajah menyesal) 

Guru SM : yasudah, tidak apa-apa.. kalau buat Tuhan aja kamu lupa, gimana dengan tugas kamu yang 
lainnya?  lain kali jangan lupa lagi ya!! Untung Tuhan Yesus ga lupa memberkati kamu..  
Sekarang, coba, Tre.. kamu terangin ke teman-teman apa yang kamu bawa!  

Matre : ehm.. saya sih cuma bawa bawa ini, ah, ga ada apa-apanya ko..harganya aja CUMA 1,5 
juta.. tadinya si, saya mau cari yang sedikit gimana gitu.. tapi kasian, asisten saya kayaknya 
udah cape.. jadi.. yahh inilah.. 

Guru SM : baiklah, kalau kamu? 
Pelit : wah, kalau saya sih, ga keluarin uang banyak-banyak kayak dia..soalnya saya kan masih 

harus beli ini-itu..ya, jadi SISA uangnya baru saya beliin hadiah buat Tuhan Yesus..  
Pemikir  : Tante! Ide saya buat kado Tuhan Yesus sangat brilian lho!! Tadinya saya mo buat 

teropong.. tapi setelah dipikir-pikir.. kyaknya Tuhan ga suka deh..ya sudah, saya putar otak 
lagi, cari kado yang lain..kyaknya telpon-telponan juga bagus.. tapi.. 

Guru SM : Lho, kenapa ‘tapi’ ? Akhirnya kamu kasi apa? 
Pemikir : akhirnya saya ga ngasih apa-apa, Tante.. soalnya kalau dipikir-pikir, kayaknya Tuhan 

Yesus udah punya semua de.. 
Guru SM : memang betul, Tuhan Yesus sudah punya semua.. tapi Tuhan Yesus ingin sesuatu yang 

special dari anak-anakNya..   
Cuek : Saya mah kasih ini aja (sambil nunjukin kadonya), ambil aja apa yang ada di rumah.. gitu 

aja ko repot? 
Sederhana : mm.. Tante saya ga tau mau ngasih apa.. Yasudah, saya kasih BANTAL!! 
Guru SM : Lho, ko bantal? (sambil sedikit kebingungan) 
Anak SM : bertanya-tanya sambil berbisik ke teman di sampingnya 
Sederhana : iya!! Kan serigala ada lubangnya.. Burung di udara ada sarangnya tapi Yesus tidak ada 

tempat.. untuk meletakkan kepalaNya!!  Iya.. jadi saya kasih bantal aja.. Jadi kalau Tuhan 
Yesus cape, Tuhan taruh kepalanya di sini.. liat tante, sudah kucuci bantalnya.. harum deh.. 

Anak SM : hahaha!! 
Guru SM : oo, begitu..   
Religius : Tante, saya ga bawa apa-apa.. tapi saya mau nyanyi dengan sungguh-sungguh buat Tuhan 

Yesus.. Tuhan pasti senang kalau semua anak-anakNya menyanyi dengan sungguh-sungguh 
buat Tuhan.. (nyanyi betulan, lagu Kubri yang Terbaik) 

Guru SM : Anak-anak, Tante sangat menghargai setiap hadiah yang kalian persembahkan buat Tuhan.. 
pasti Tuhan Yesus sangat senang menerima apapun pemberian kalian asal kalian 
memberikannya dengan sungguh-sungguh dan tulus hati.  

 
--------------- Tarian Rebana: Dari Pulau dan Benua (Rebana SM) -------------- 

  
 
 
 


