
KABAR GEMBIRA 

BERHADAPAN DENGAN 

INDIVIDUALISME 

PERTEMUAN III 



GAGASAN POKOK 
 Arus jaman membuat manusia (juga umat Kristiani) 

seringkali hidup dalam budaya individualisme: 
 Segala hal berpusat hanya pada dirinya sendiri  
 Tidak peduli dengan sesama dan lingkungan sekitar 

 

 Cara hidup jemaat pertama memberikan teladan 
bagaimana seharusnya cara hidup sebagai murid-murid 
Kristus 
 

 Umat Kristiani diharapkan mampu terlibat aktif dalam 
hidup bersama, baik kehidupan menggereja maupun 
bermasyarakat 
 

 Dan mampu menciptakan kehidupan bersama yang adil, 
damai dan harmonis di tengah situasi jaman 



TUJUAN 

• Anak menyadari pentingnya berdoa, 
membaca Kitab Suci dan ke Gereja 
sebagai murid Yesus. 
 

• Anak menyadari pentingnya hidup 
bersama dengan orang lain. 
 

• Anak belajar mewujudkan iman dalam 
bentuk nyata sehari-hari agar tercipta 
hidup yang adil dan harmonis. 



LAGU PEMBUKA 
ROTI DAN MENTEGA 
 

Kau temanku, ku temanmu 

Kita selalu bersama 

Seperti mentega dengan roti 

Kau temanku, ku temanmu 

Kita selalu bersama 

Seperti celana dengan baju 

 

Chorus : 
Ku akan selalu mendukungmu 

Mendorongmu terus maju 

Dan bila kau sedih 

Ku akan selalu mendoakanmu 

Dalam Tuhan 

 



DOA PEMBUKA 

 Tuhan Yesus, terima kasih karena kami 

dapat berkumpul dengan gembira. Ajarilah kami 

untuk hidup bersama dengan keluarga dan semua 

orang dengan rukun, damai dan penuh cinta 

kasih, seperti yang diajarkan oleh murid-murid 

Tuhan Yesus. 

Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin.  



BACAAN 
 

42 Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. 
Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. 
 

43 Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan 
banyak mujizat dan tanda. 
 

44 Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala 
kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, 
 

45 dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-
bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. 
 

46 Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari 
dalam Bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara 
bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, 
 

47 sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari 
Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. 



Mendalami Bacaan 
1. Bagaimana cara hidup para murid-murid Yesus yang 

pertama? 

Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul 

Dalam persekutuan berkumpul untuk memecahkan 
roti dan berdoa  

Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan 
bersama 

Menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya 
kepada semua orang sesuai dengan keperluan 
masing-masing 



Mendalami Bacaan 

2. Bagaimana perasaan para murid Yesus yang dengan 
cara hidup mereka? 

Gembira dan dengan tulus hati 

Selalu memuji Allah 

 

3. Apa hasil dari cara hidup para murid Yesus yang 
pertama itu? 

Banyak orang takjub (kagum) 

Banyak orang menyukai mereka 

Banyak orang menjadi percaya dan diselamatkan 



PESAN IMAN 
Para murid-murid Yesus yang pertama memberi 
contoh/teladan bagaimana seharusnya hidup sebagai murid 
Yesus, yaitu: 
 

 Rajin berdoa dan mendengarkan ajaran Tuhan Yesus dalam Kitab 
Suci 

 Rajin mengikuti kegiatan Gereja: Perayaan Ekaristi, Bina Iman 
Anak 

 Hidup dalam kebersamaan dan berkumpul dengan keluarga dan 
orang lain 

 Rela berbagi, apa yang kita miliki dengan semua orang 

 Berbuat adil dan mau saling menolong dengan semua orang 

 Membuat hidup kita gembira dan orang lain ikut gembira 



WUJUD IMAN 
Anak-anak belajar untuk mau hidup bersama dengan 

keluarga dan sesama dengan cara: 

Mendoakan Mama, Papa, Kakak, Adik, Teman 

Makan bersama dengan Keluarga 

 Berbagi makanan dengan Teman 

Mau menolong Mama, Papa, Kakak, Adik, dan Teman 

 Bermain bersama-sama Kakak, Adik, dan Teman 

 Belajar bersama-sama  Kakak, Adik, dan Teman 



AKTIVITAS 

 



AKTIVITAS 



AKTIVITAS 
Mewarnai 



LAGU PENUTUP 

YESUS CINTA SEMUA ANAK 
 

Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia  

Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Yesus  

Yesus cinta semua anak di dunia  
 

Yesus cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia 

Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Yesus 

Yesus cinta semua bangsa di dunia 



DOA PENUTUP 

 Tuhan Yesus yang baik, terima kasih aku 

mempunyai keluarga, mama, papa, kakak dan adik yang 

mencintai aku. 

 Terima kasih aku juga mempunyai teman-teman 

untuk bermain dan belajar bersama. 

 Semoga aku menjadi anak yang selalu mau 

mengasihi dan berbagi dengan semua orang. 

Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. 


