
 

PERTEMUAN III 

“KEBHINEKAAN DALAM MASYARAKAT” 
 
 
LAGU PEMBUKA   

SLAMAT PAGI BAPA 
S’lamat pagi Bapa  

Tak lupa terima kasih 
Bapa sudah jaga saya tiap hari 

Matahari bersinar 
Burung-burung berkicau  

Bertambah-tambah tambah indahnya 
 
TANDA SALIB DAN SALAM  
F: † Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus,  
U: Amin.  
F: Semoga Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, damai sejahtera dan 
persekutuan Roh Kudus senantiasa beserta kita.  
U: Sekarang dan selama-lamanya.  
 
DOA PEMBUKA  
Tuhan Yesus yang Maha Penyayang,  
ajarilah kami agar selalu saling menyayangi sepertiMu.  Amin 
 
MENGGALI PENGALAMAN 
(gunakan bahasa penyampaian yang sesuai dengan usia anak) 
 Pembina mengajak anak untuk membahas syair Lagu Pembuka 
 Pembina mengajak anak untuk memperhatikan gambar langit siang dan malam, 

dengan pertanyaan : 
1. Apa saja benda penerang di langit siang dan malam?  
2. Untuk siapa Tuhan menciptakan benda penerang itu? 
3. Sebutkan apa saja perbedaan antar manusia? 

 
PENEGASAN PENGALAMAN 
(gunakan bahasa penyampaian yang sesuai dengan usia anak) 
 Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi, serta segala isinya (matahari, bulan, 

bintang, alam semesta) bagi kesejahteraan manusia 
 Tuhan Allah tidak membedakan setiap manusia, oleh karena itu semua manusia boleh 

menikmati hasil karya ciptaan Allah 
 Manusia beranekaragam rupa, asal, agama, bahasa, budaya. Tapi sekalipun berbeda, 

semua tetap ciptaan yang Tuhan sayangi. 
 
BACAAN KITAB SUCI  
Kisah Para Rasul 15: 1-11  
15:1 Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-
saudara di situ: "Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh 
Musa, kamu tidak dapat diselamatkan." 



 

15:2 Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka 
itu. Akhirnya ditetapkan, supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari 
jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk 
membicarakan soal itu. 
15:3 Mereka diantarkan oleh jemaat sampai ke luar kota, lalu mereka berjalan melalui 
Fenisia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceriterakan tentang pertobatan 
orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-
saudara di situ. 
15:4 Setibanya di Yerusalem mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan 
penatua-penatua, lalu mereka menceriterakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan 
perantaraan mereka. 
15:5 Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi, yang telah menjadi percaya, datang dan 
berkata: "Orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum 
Musa." 
15:6 Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. 
15:7 Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, 
berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka: "Hai saudara-saudara, kamu tahu, bahwa 
telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan 
mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. 
15:8 Dan Allah, yang mengenal hati manusia, telah menyatakan kehendak-Nya untuk 
menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti 
kepada kita, 
15:9 dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah 
Ia menyucikan hati mereka oleh iman. 
15:10 Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada 
tengkuk murid-murid itu suatu kuk, yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita 
maupun oleh kita sendiri? 
15:11 Sebaliknya, kita percaya, bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan 
beroleh keselamatan sama seperti mereka juga." 
 
F: Demikianlah Sabda Tuhan 
U: Syukur kepada Allah 
 
MENDALAMI KITAB SUCI  
(gunakan bahasa penyampaian yang sesuai dengan usia anak) 
 Pembina mengajak peserta untuk mendalami teks Kitab Suci dengan pertanyaan: 

1. Apa yang diajarkan orang-orang dari Yudea di Antiokhia? 
2. Siapa yang menentang ajaran orang-orang Yudea tersebut? 
3. Apa yang disampaikan oleh Petrus setelah orang-orang saling bertukar pikiran? 

 
PENEGASAN KITAB SUCI 
 Orang-orang Yudea di Antiokhia mengajar dan mempeributkan mengenai tradisi Musa. 

Hanya orang yang bersunat yang akan selamat. 
 Hal itu tidaklah benar dan juga dibantah oleh Paulus dan Barnabas. 
 Rasul Petrus menyampaikan bahwa: Allah mengaruniakan Roh Kudus-Nya bagi semua 

manusia tanpa mengadakan pembedaan. 



 

 Bila Allah tidak membedakan manusia ciptaan-Nya, maka kita yang adalah anak-anak 
Allah juga tidak boleh membeda-bedakan sesama manusia. 

 Manusia harus saling menyayangi dengan cara menghormati perbedaan yang ada di 
tengah masyarakat. 

 Masyarakat memiliki banyak perbedaan: berbeda agama, berbeda suku, berbeda 
Bahasa, berbeda budaya, berbeda warna rambut dan kulit, serta banyak perbedaan 
yang lain. 

 Indonesia adalah bangsa yang kaya karena memiliki banyak perbedaan, tetapi tetap 
Bhineka Tunggal Ika. 

 
AKTIVITAS: 
 Kelas Kecil 
Buatlah cap tanganmu  di atas kain membentuk lingkaran! 
Bahan dan alat:  

• cat air 
• kain belacu/ karton manila 
• Piring (plastic) wadah  
• Air 
• Pensil tulis 

Langkah-langkah: 
• Siapkan cat air dalam wadah piring, 1 warna 1 piring 
• Buat pola lingkaran di atas kain/ karton 
• Celupkan telapak  tangan dalam piring 
• Cap telapak tangan di atas kain/ karton secara bergiliran sampai terbentuk 

lingkaran 
Resume: Nikmati lingkaran yang indah karena memiliki banyak warna berbeda! 
 
 Kelas Besar 
Gambarlah (di kertas) keanekaragaman Indonesia dalam 6 atau 9 lingkaran, warnai ! 
Resume: Budaya Indonesia beranekaragam dan kaya karena adanya perbedaan di tengah 
masyarakat Nusantara ! 
 
PERUTUSAN 
 Anak mau bermain dengan semua teman tanpa memilih-milih. 
 Anak mau terlibat dalam kegiatan di masyarakat (kerja bakti, 17 an, sarasehan, dsb). 
 
AKSI NYATA 
(bersama dengan orang tua/ didampingi orang dewasa)  
1) Mendukung perdamaian dan persatuan bangsa Indonesia melalui :  

 kegiatan rohani bersama melalui kegiatan membangun niat dalam doa-doa pribadi di 
keluarga dan/atau ber-sama warga di lingkungan RT/RW dalam kegiatan doa bersama,  

 mempromosikan perdamaian dan persatuan dengan membuat gambar, karikatur, 
poster, baik melalui dunia maya maupun secara fisik,  

 membangun dan memelihara sikap damai dengan anggota keluarga, teman-teman, 
tetangga lingkungan tempat tinggal dan orang-orang ditempat kerja serta di manapun 
keseharian kita beraktifitas  
 



 

2) Menghimpun warga dalam menciptakan suasana yang pe-nuh rasa damai, dengan 
memberikan perlindungan kea-manan melalui kegiatan Siskamling.  
3) Membangun budaya cinta bangsa melalui kegiatan:  

 gotong royong menolong tetangga yang sedang dalam kedukaan, mengalami sakit, 
kesulitan ekonomi, dll  

 gotong royong kerja bakti memelihara dan menjaga lingkungan RT/RW yang bersih dan 
Asri.  
 
4) Membangun kebersamaan dan kekeluargaan, melalui kegiatan :  

 arisan keluarga,  
 jalan santai,  
 bersepeda santai,  
 olah raga bersama di dalam lingkungan RT/RW  

 
5) Memperkokoh rasa Kesatuan dan Persatuan warga RT/RW dan warga di luar 
lingkungannya dengan kegiatan :  

 mengundang untuk merayakan kegiatan 17 Agustus dengan upacara bendera,  
 pertandingan olah raga persahabatan,  
 penyuluhan dalam memelihara dan menjaga kebersi-han lingkungan,  
 menciptakan ketertiban dan keamanan bersama.  

 
DOA PENUTUP  
Tuhan Yesus yang murah hati, berikanlah rahmat cinta kasihMu untuk bangsa kami 
Indonesia agar selalu hidup dalam kasih dan damaiMu. Amin. 
 
BERKAT DAN PENGUTUSAN  
F: Marilah kita memohon berkat Tuhan…. Tuhan beserta kita.  
U: Sekarang dan selama-lamanya.  
F: Kita sekalian dilimpahi oleh berkat Allah yang Mahakuasa, †Bapa dan Putra dan Roh 
Kudus.  
U: Amin  
 
LAGU PENUTUP  

AKU ANAK INDONESIA 
Aku anak Indonesia 
Anak yang merdeka 

Satu nusaku 
Satu bangsaku 
Satu bahasaku 

Indonesia 
Indonesia 

Aku bangga menjadi 
Anak Indonesia 

 
 
 
 



 

LAMPIRAN 
 
 

Menggali Pengalaman 
(benda penerang langit siang dan malam) 
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