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PERTEMUAN 4



1. Anak dapat menyebutkan makna
dan contoh sikap Toleransi. 

2. Anak dapat mempraktekkan sikap
toleransi/inklusif.

3. Anak dapat menyebutkan buah
buah sukacita dalam bertoleransi



• Mengajak anak
mengingat sikap
toleran orang 
lain yang 
membuat kita
merasakan
sukacita

Pengalaman Iman

• Membaca dan 

memaknai pesan
suka cita yang 
dialami oleh Maria 
dan Elizabeth
•(Lukas 1 :39-56) 

Refleksi Iman

• Membuat
salad/rujak buah
untuk
dihantarkan ke
rumah tetangga

Sikap Hidup 
Baru

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

experience learning, pemberian tugas



Biar anak-anak datang kepadaku,

Itu sabda Yesus, Dia memanggilku

Kini aku datang siap mendengarnya

Kini aku datang Yesus memanggilku.

Biar anak-anak datang kepadaku

Itu sabda Yesus, Dia memanggilku

Dalam kesukaran susah tak terhibur

padaNya kudatang, Yesus memanggilku.



Dalam nama Bapa dan Putra dan RohKudus…Amin

Tuhan Yesus, Engkau mengajarkan kepada kami untuk
bersikap toleran yaitu mengasihi teman dan semua orang 
dengan penuh sukacita, maka jadikanlah kami pembawa
damai sukacita melalui setiap perkataan dan perbuatan

kami kepada sesama, Amin.

Dalam nama Bapa dan Putra dan RohKudus…Amin











menghargai
keunggulan maupun

kekurangan orang lain

menerima sikap/cara
teman yang tidak sama
dengan kebiasaan kita



Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju
sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakharia dan memberi salam kepada Elisabet.

Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan
Elisabetpun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring: "Diberkatilah engkau di
antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku
datang mengunjungi aku. Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada telingaku, anak
yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia, yang telah percaya, sebab apa
yang dikatakan kepadanya dari Tuhan, akan terlaksana."

Lalu kata Maria: "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juruselamatku,
sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang
segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Mahakuasa telah melakukan
perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan nama-Nya adalah kudus.

Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya
dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya; Ia
menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhtanya dan meninggikan orang-orang yang
rendah; Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang
kaya pergi dengan tangan hampa;

Ia menolong Israel, hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikan-Nya
kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya."

Dan Maria tinggal kira-kira tiga bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke
rumahnya.



Aku terlibat dalam
karya keselamatan Allah

Kerendahan hati

Hatiku
memuliakan

Tuhan



TOLERANSI 
Kemampuan untuk bersabar dan 

menahan diri dari hal-hal yang tidak
sejalan

BERTOLERANSI   mendatangkan SUKA CITA



Ajak anak-anak membuat kalimat
motivasi yang mudah diingat untuk

mengembangkan sikap toleransi

Tulis & hiaslah dengan warna kesukaanmu dan tempel di 
kamar atau dekat meja belajarmu

Contoh:

Jika aku ingin dihormati oleh orang lain maka aku

juga harus lebih dahulu bersikap hormat

terhadap orang lain.



Ajak

Papa Mama, 

Kakak/Adik

Membuat

Salad/Rujak/Puding Buah

& berbagi pada 

tetangga/teman/saudara



Dalam nama Bapa dan Putra dan RohKudus…Amin

Tuhan Yesus, terima kasih atas sukacita yang boleh
kami rasakan ketika kami bersikap toleran terhadap

teman dan sesama kami, anugerahkanlah kepada
kami rahmat hidup bertoleransi yang sejati agar 

kami menjadi anak-anakmu yang bertumbuh dalam
cinta kasih, Amin.

Dalam nama Bapa dan Putra dan RohKudus…Amin



Andaikan aku lakukan yang luhur mulia

Jika tanpa kasih cinta, hampa tak
berguna

Andaikan aku pahami bahasa semua

Hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati

Andaikan aku lakukan yang luhur mulia

Jika tanpa cnta kasih, hampa tak
berguna

Reff:

Ajarilah kami bahasa cintaMu

Agar kami dekat padaMu ya
Tuhanku

Ajarilah kami bahasa cintaMu, 

Agar kami dekat padaMu


