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APA ITU KEADILAN ?

KEADILAN
(definisi ‘dunia’ pada 

umumnya)

pengakuan dan perlakuan

yang seimbang

antara hak dan kewajiban.

KEADILAN 
(Allah yang setia )

Bagi umat Allah, Keadilan
tak hanya sebatas

keseimbangan hak dan 
kewajiban. 

Di hadapan Allah yang adil, 
keadilan sosial terwujud
dalam dan oleh karena

cinta dan belas kasihan.

Markus 12:29-31  Menurut Yesus, “seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi” 
tergantung pada 2 hukum kasih: 1. kasih yang mengerjakan keadilan pada sesama

2. kasih setia pada Allah 



Mazmur 116:5 
Tuhan memperlihatkan keadilan-Nya bukan hanya dengan menghukum, melainkan
terutama dengan memberi ampun: “Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita
penyayang”.

Markus 12:29-31  
Menurut Yesus, “seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi” tergantung pada                    
2 hukum kasih: 1. kasih yang mengerjakan keadilan pada sesama

2. kasih setia pada Allah 

APA ITU KEADILAN ?

HAK ‡ Hal yang boleh diterima
KEWAJIBAN ‡ Hal yang perlu dilakukan

KEADILAN : 
1. Keseimbangan antara Hak & Kewajiban
2. Sukacita mengerjakan segala sesuatu / 

berbuat kebaikan (peduli & berbagi) pada 
sesama karena Kasih 



LAGU PEMBUKA



DOA PEMBUKA
Dalam nama Bapa dan Putra dan 

Roh Kudus, Amin

Tuhan Yesus, 

kami berterima kasih 

Karena kami Kau kumpulkan untuk 

Belajar mengerti tentang                
‘makna KEADILAN’.

Bimbinglah kami semua 

Agar dapat belajar dengan baik

Terima kasih Tuhan Yesus, amin

Dalam nama Bapa dan Putra dan 
Roh Kudus, Amin



Efesus 6:10-19: Perlengkapan Rohani

6:10 hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya.

6:11 Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan
melawan tipu muslihat Iblis ;

6:14 Jadi berdirilah tegap, berikatpinggangkan kebenaran dan 
berbajuzirahkan keadilan,

6:15 kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera;

6:16 dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu
kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat,

6:17 dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang Roh yaitu firman Allah,

6:18 dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam Roh dan 
berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-
putusnya l untuk segala orang Kudus,

6:19 juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan
perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil
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1. Anak dapat menyebutkan apa arti KEADILAN menurut

dunia & KEADILAN menurut Tuhan Yesus.

2. Anak dapat menyebutkan apa arti Hak dan Kewajiban

3. Anak dapat menumbuhkan sikap peduli dan berbagi pada 

teman dan anggota keluarga.

4. Anak dapat mengerti mengapa mereka perlu mengenakan

perlengkapan senjata Allah

5. Anak dapat menyebutkan 5 perlengkapan laskar Kristus.

INDIKATOR



Perlengkapan
LASKAR KRISTUS
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1. Apa artinya ‘keadilan’ ?

2. Apa saja yang dapat kita lakukan untuk

bersikap ‘adil’?

3. Apa saja Perlengkapan Laskar Kristus?

Pertanyaan 
Penegasan



DOA PENUTUP
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh 

Kudus, Amin

Tuhan Yesus, kami berterima kasih 

Karena kami sudah belajar menjadi 
Laskar Kristus yang menggunakan
keadilan, kebenaran, keselamatan, 

kerelaan, hidup dengan perisai iman
& mengandalkan firman Tuhan.

Bimbinglah kami, agar selalu berbuat 
baik di mana pun kami berada. 

Trimakasih Tuhan Yesus, amin

Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh 
Kudus, Amin



LAGU PENUTUP
(PS.700)

1. HAI BANGKIT BAGI YESUS
PAHLAWAN SALIBNYA
ANJUNGKAN PANJI RAJA
DAN JANGAN MENYERAH

DENGAN SEMAKIN JAYA
TUHANMU IKUTLAH
SEHINGGA TIAP LAWAN
BERLUTUT MENYEMBAH

2. HAI BANGKIT BAGI YESUS
DAN MOHON DAYANYA
TENAGAMU SENDIRI
TENTU TAK CUKUPLAH

KENAKAN PERLENGKAPAN
SENJATA ROH KUDUS
BERJAGA DAN BERDOA
BERSIAPLAH TERUS


