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PERTEMUAN 4 

KEADILAN DI KOMUNITAS SEKOLAH 





Ada satu sobatku yang setia,  

yang tak pernah  

Dia tinggalkan diriku 

Di waktu aku susah,  

di waktu ku sendirian,  

kita slalu menyayangi diri-Mu 

Namanya Yesus 2x  

Nama Yesus  

yang menghibur hatiku 

 

LAGU PEMBUKA 



DOA PEMBUKA 

 

Dalam nama Bapa dan Putra dan 
Roh Kudus…Amin 

 

Tuhan yesus, Engkau adalah 
sahabat kami yang baik dan 

setia. Engkau wafat di kayu salib 
demi kami, manusia yang Kau 

kasihi. Ajarilah kami agar dapat 
saling mengasihi seperti Engkau. 

 

Dalam nama Bapa dan Putra dan 
Roh Kudus…Amin 

 



“Tentang membayar pajak kepada Kaisar” 
 

Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamat-amati Yesus. Mereka menyuruh 
kepada Nya mata-mata yang berlaku seolah-olah orang jujur, supaya mereka dapat 
menjerat-Nya dengan suatu pertanyaan   dan menyerahkan-Nya kepada wewenang 

dan kuasa wali negeri.   Orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini kepada-Nya: 
"Guru, kami tahu, bahwa segala perkataan dan pengajaran-Mu benar dan Engkau 
tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah.   Apakah kami 

diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?” Tetapi Yesus mengetahui 
maksud mereka yang licik itu, lalu berkata kepada mereka:  "Tunjukkanlah kepada-

Ku suatu dinar; gambar dan tulisan siapakah ada padanya?" Jawab mereka: 
"Gambar dan tulisan Kaisar.“ Lalu kata Yesus kepada mereka: "Kalau begitu 

berikanlah kepada Kaisar   apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada 
Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah!“ Dan mereka tidak dapat menjerat 
Dia dalam perkataan-Nya di depan orang banyak. Mereka heran akan jawab-Nya itu 

dan mereka diam 

DASAR BIBLIS 



1. Anak dapat menyebutkan 
anggota komunitas di sekolah 

2. Anak dapat menceritakan 
kebaikan yang dilakukan guru 
atau teman di sekolah  

3. Anak dapat menyebutkan 
contoh sikap adil di sekolah 

INDIKATOR 



BERMAIN KELOMPOK  



Potongan puzzle dapat diperbanyak untuk kelas besar 



1. Siapa saja yang ada di gambar ? 

2. Apa saja yang dilakukan Guru di sekolah? 

3. Apa saja yang dilakukan teman-teman di 
sekolah? 

4. Apa hal yang paling kamu sukai di sekolah? 
Mengapa? 









Sumber: Youtube “LONG STORY SHORTZ – FAIRNESS” 



1. Berapa orang yang ada di video? Siapa 
saja? 

2. Mengapa anak laki-laki tidak dapat 
memetik buah? 

3. Apa yang dilakukan agar anak laki-laki 
dapat memetik buah? 

4. Apakah setiap orang mendapatkan pijakan 
yang sama? Mengapa demikian? 



1. Ada 3 orang dalam video: orang dewasa, anak 
perempuan dan anak laki-laki 

2. Anak laki-laki tersebut tidak dapat memetik buah 
karena badannya paling kecil diantara yang lain 

3. Anak laki-laki memperoleh pijakan paling banyak, 
yaitu 2, agar ia juga dapat memetik buah 

4. Tidak, karena masing-maisng memiliki tinggi yang 
berbeda sekalipun semua ingin memetik buah 

Kelas besar : baca bersama 
Kelas kecil : diceritakan 





Kakak BIA memperagakan  

Spiritual Magic tentang   

“TALI KEADILAN” 

Jika dibutuhkan sebagai penegasan 



DOA PENUTUP 

 
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh 

Kudus…Amin 
 

Tuhan Yesus, Engkau adalah paling 
mengetahui apa yang kami 

butuhkan. Engkau Maha Tahu dan 
maha Penyayang. Ajarilah kami 

untuk selalu berdoa kepadaMu dan 
saling menyayangi dimanapun kami 

berada. Baik di rumah, di sekolah 
dan masyarakat kami. 

 

Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh 
Kudus…Amin 

 



Yesus cinta semua anak 

Semua anak di dunia 

Kuning putih dan hitam 

Semua dicinta Yesus 

Yesus cinta semua anak di dunia 

 

LAGU PENUTUP 


