HARI MINGGU PALMA
Tema
Tujuan
Sarana

:
:
:

Memuliakan Tuhan Yesus
Anak dapat menyambut Tuhan dalam hidupnya
Bendera-bendera, guntingan kertas kecil-kecil untuk ditaburkan
dan alat-alat pembuat suara ribut

Lagu Pembukaan : Putri Sion, Nyanyilah (HPN 378 atau PS 448)
Doa Pembukaan :
Tuhan Yesus Kristus, syukur dan terima kasih, karena Engkau telah datang sebagai Raja
atas kami. Bantulah kami, agar dapat mengikuti ajaran dan hidup seturut kehendak-Mu.
Amin.
Bacaan Kitab Suci : Markus 11:1-10 (Bacaan Sebelum Perarakan)
11:1 Ketika Yesus dan murid-murid-Nya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania
yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang murid-Nya
11:2 dengan pesan: “Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk
di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat, yang belum pernah
ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah ke mari.
11:3 Dan jika ada orang mengatakan kepadamu: Mengapa kamu lakukan itu, jawablah:
Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.”
11:4 Merekapun pergi, dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di
luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya.
11:5 Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka: “Apa maksudnya kamu
melepaskan keledai itu?”
11:6 Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu
membiarkan mereka.
11:7 Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus, dan mengalasinya dengan pakaian
mereka, kemudian Yesus naik ke atasnya.
11:8 Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang menyebarkan
ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang.
11:9 Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang
berseru: “Hosana! Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan,
11:10 diberkatilah Kerajaan yang datang, Kerajaan bapak kita Daud, hosana di tempat
yang maha tinggi!”
Pendalaman Materi :
Adik-adik, kakak suka pesta dan perayaan-perayaan besar. Apakah kalian juga suka?
Kesempatan apa saja yang biasanya dirayakan banyak orang? (Beri kesempatan anak
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untuk menyampaikan pendapatnya). Ya, perayaan ulang tahun, perayaan Natal, perayaan
kemerdekaan, dll. Bagaimana orang-orang itu merayakannya? Salah satu cara
merayakannya adalah dengan membuat keramaian. Lihat, hari ini kakak membawa alatalat yang bisa menciptakan keramaian. (Tunjukkan pada anak-anak alat apa saja yang ada).
Cara lain untuk merayakan adalah dengan melambaikan bendera dan panji-panji. Kakak
juga membawakan alat-alat itu untuk kalian. (Tunjukkan pada anak-anak). Masih ada cara
lain lagi untuk merayakannya, yaitu dengan bersorak-sorak.
Hari ini kita akan membuat perayaan. Mari kita membuat perayaan untuk memuji
dan menyembah Yesus. Mari kita membuat tiga sorakan. Sambil bersorak, kalian yang
memegang alat-alat pembuat keramaian, bunyikanlah! Kalian yang memegang bendera
dan panji-panji, angkat tinggi-tinggi! Apakah semua sudah siap? Ya, kita lakukan sekarang!
Hip hip, hurai... hip hip hurai... hip hip hurai...!
Wow, luar biasa. Hari ini adalah hari raya untuk Yesus. Hari Minggu Palma. Hari untuk
mengenang saat orang banyak menyambut Yesus yang masuk kota Yerusalem sekitar dua
ribu tahun silam. Mungkin kalian pernah mendengar kisah itu. Kakak akan menceritakan
kembali untuk kalian.
Yesus berjalan bersama para murid-Nya menuju kota Yerusalem. Ketika sudah mendekati
kota, Yesus meminta dua orang murid-Nya untuk pergi mendahului masuk kota. Yesus
mengatakan bahwa mereka akan melihat seekor keledai muda tertambat yang belum
pernah ditunggangi orang. “Lepaskanlah keledai itu dan bawalah ke mari!” Bila ada
orang bertanya mengapa kamu lakukan itu, katakan saja: “Guru membutuhkannya. Dia
akan mengembalikannya segera.”
Kedua murid itu melakukan apa yang Yesus katakan. Mereka menemukan keledai muda.
Mereka melepas ikatannya, lalu menuntunnya. Beberapa orang yang berdiri di dekat
situ bertanya kepada kedua murid itu: “Mengapa kalian mengambil keledai muda itu?”
Mereka mengatakan apa yang telah Yesus katakan dan orang-orang itu membiarkan
mereka membawa keledai itu.
Keledai itu dibawa kepada Yesus. Lalu mereka mengalasinya dengan pakaian, sehingga
nyaman untuk duduk. Ketika mereka berjalan menuju kota Yerusalem, orang banyak
yang berjalan di depan Yesus berseru: “Hosana, diberkatilah Dia yang datang atas nama
Tuhan!” Orang-orang lain yang mengikuti dari belakang juga berseru: “Hosana bagi Anak
Daud! Hosana di tempat yang maha tinggi!” Barisan orang banyak di jalan itu bersoraksorak dan melambai-lambaikan daun palma.
Perayaan yang sangat bagus, meski sedikit gaduh. Adik-adik, apakah kalian kira Yesus
suka dengan kegaduhan seperti itu? Kakak kira ya. Kitab Suci mengisahkan: “Inilah hari
yang Tuhan telah jadikan; marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya.”
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Ayat Emas :
Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru:
“Hosana! Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan.” (Markus 11:9)
Aktivitas :
Pendamping dapat memilih aktivitas yang telah disediakan sesuai dengan usia anak, tingkat
kemampuan anak dan situasi setempat.
Perutusan Misioner :
Pendamping dapat membimbing anak supaya bisa merumuskan satu tindakan konkrit yang akan
dilakukan sepanjang minggu itu.
Contoh: Saya akan melakukan satu hal yang dapat menyenangkan orang-orang kesayangan
saya, yaitu papa, mama, saudara, atau teman. Misalnya, memberi makanan kesukaannya,
membuatkan minuman untuk mereka .
Doa Penutup :
Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami kenangkan apa yang orang banyak rayakan sekitar 2000
tahun lalu di Yerusalem. Bantulah kami, agar dapat menyambut kedatangan-Mu sebagai
Raja atas kami dengan menuruti perintah-perintah-Mu. Amin.
Lagu Penutup : Aku Anak Raja (HPN 15)
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MEWARNAI GAMBAR
MEWARNAI GAMBAR

"Hosana! Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan”
”Hosana! Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan”
(Markus 11:9)
(Markus 11:9)
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 ဵ 
MENCARI PESAN TERSEMBUNYI

MENCARI PESAN TERSEMBUNYI

Carilah pesan tersembunyi yang ada di balik simbol-simbol di bawah ini.

Carilah
pesan
tersembunyi
yang ada di
balik
simbol-simbol
di bawah
Caranya,
Caranya,
gantilah
simbol-simbol
itu
dengan
huruf-huruf
yang ini.
sesuai.
Bila gantilah
kalian
simbol-simbol
itu
dengan
huruf-huruf
yang
sesuai.
Bila
kalian
dapat
mengerjakannya
dapat mengerjakannya dengan benar, maka kalian akan menemukan ucapan
dengan
akan menemukan
orang
banyak
saat menyambut
orang benar,
banyakmaka
saat kalian
menyambut
Yesus yang ucapan
memasuki
kota
Yerusalem.
Selamat
Yesus yang memasuki kota Yerusalem. Selamat mencoba!

mencoba!

A
á

?

B

D

e



E


á

E

á

á

X

F
-



G
2

~

I
E

K


E

á

á

á

H
?



2



á

L
X

M
~

N


O R
e 







á

á

~

á

¾

á

¾



¾



?

S


T
¾

U


Y

E X á ?

2

á



Jawaban
:
Jawaban :
"Hosana!
Diberkatilah
Dia datang
yang datang
dalam
nama Tuhan.”(Markus
11:9)
”Hosana! Diberkatilah
Dia yang
dalam nama
Tuhan.”(Markus
11:9)
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Menghias Daun Palma
Persiapan :
Pendamping menyiapkan :
1. Daun palma sebanyak jumlah anak atau meminta anak-anak membawanya sendirisendiri (beritahukan seminggu sebelumnya).
2. Kertas HVS warna-warni untuk ditulisi kata-kata yang kemudian akan ditempeli palma
yang dibawa oleh anak.
3. Lem dan spidol sebanyak jumlah anak.

Pelaksanaan :
- Anak-anak diminta menuliskan kata-kata yang mengungkapkan sikap penyambutan
terhadap Yesus Raja, misalnya :
- HOSANA, RAJAKU.
- YESUS , ENGKAULAH RAJAKU.
- YESUS, HADIRLAH DALAM HATIKU
- HATIKU ADALAH KERAJAANMU.
- Lalu tulisan itu ditempelkan pada batang palma.
- Selanjutnya daun palma dipasang di rumah masing-masing.
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