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PERTEMUAN 3



1. Anak dapat menyebutkan 
makna/ arti tetangga

2. Anak dapat menyebutkan 
contoh sikap penuh Roh 
Kudus

3. Anak dapat menyebutkan 
contoh sikap bertetangga 
yang baik



• Mendengarkan
cerita tentang
bertetangga

Pengalaman 
Iman

• Membaca dan 

memaknai kisah
hidup Jemaat
Perdana
•(Kis 2:42-47) 

Refleksi 
Iman

• Bermain “Yes No 
To Do”

• Membuat “Trash 
Bin DIY”

Sikap Hidup 
Baru

M E T O D E 
audio visual, gerak dan lagu, percakapan, membaca Kitab Suci, 

experience learning, pemberian tugas



Matahari bersinar t'rang
Burung berkicaulah senang

Harum semerbaklah bunga di padang
Semuanya mengajak kepada kita

'Kan memuji nama Tuhan yang esa
'Kan memuji nama Tuhan yang esa



Dalam nama Bapa dan Putra dan RohKudus…Amin

Tuhan Yesus, Engkau cinta semua anak. Engkau
mengasihi semua orang. Ajarilah kami mengasihi

orang lain sepertiMu.

Dalam nama Bapa dan Putra dan RohKudus…Amin













Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam
persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk

memecahkan roti dan berdoa . Maka ketakutanlah mereka
semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat

dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap
bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan
bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta
miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang 

sesuai dengan keperluan masing-masing. 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, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai
semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah
jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan.



Berdoa bersama

Belajar bersama

Memecah roti 
bersama



Bertekun dalam persekutuan
baik OFFLINE maupun ONLINE

Membuat kita penuh dengan ROH KUDUS
artinya selalu penuh sukacita dan hidup damai



ROH KUDUS membuat kita selalu :

Berbicara baik Berbuat baik

Kepada keluarga dan juga 

T E T A N G G A  





B E R B A G I 
dengan tetangga, 

yes or no ?

M e n g a p a  ?



B E R T E N G K A R
dengan tetangga, 
yes or no ?

M e n g a p a  ?



M E M B U A N G    S A M P A H 
di sembarang tempat, 
yes or no ?

M e n g a p a  ?



K E R J A    B A K T I
dengan tetangga, 

yes or no ?

M e n g a p a  ?



Ayo Berbuat Baik
untuk keluarga dan TETANGGA

Kumpulkan sampah daur
ulang, botol plastik !

Rakit bersama
keluarga di rumah

Letakkan di luar rumah untuk
dipakai Bersama TETANGGA



Dalam nama Bapa dan Putra dan RohKudus…Amin

Tuhan Yesus, terima kasih atas tetangga yang 
kami miliki. Kami mau hidup saling mengasihi
terhadap keluarga, tetangga, dan bumi tempat

kami tinggal.

Dalam nama Bapa dan Putra dan RohKudus…Amin



Hari ini hari yang telah

dijadikan Tuhan
Mari kita Bersuka
Hari ini hari yang telah

dijadikan Tuhan
Mari kita bersuka
Didalam Tuhan bersuka
Didalam Tuhan

Reff:

Bersuka.. Bersuka dalam Tuhan
Mari bersuka bersukacitalah

Bersuka.. bersuka dalam Tuhan
Skarang bersuka bersukacitalah


