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KEADILAN DI DALAM KELUARGA



LAGU PEMBUKA



DOA PEMBUKA
Dalam nama Bapa dan Putra dan 

Roh Kudus, Amin

Tuhan Yesus, kami berterima kasih 

Karena kami Kau kumpulkan untuk 

Belajar menjadi anak yang baik di 
dalam keluarga kami.

Bimbinglah kami semua 

Agar dapat belajar dengan baik

Terima kasih Tuhan Yesus, amin

Dalam nama Bapa dan Putra dan 
Roh Kudus, Amin



DASAR BIBLIKA

EFESUS 6 : 1 - 4

1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, 
karena haruslah demikian.

2. Hormatilah ayahmu dan ibumu--ini adalah suatu 
perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini:

3. supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di 
bumi.

4. Dan kamu, bapa-bapa, janganlah bangkitkan amarah 
di dalam hati anak-anakmu , tetapi didiklah mereka di 
dalam ajaran dan nasihat Tuhan.



1. Anak dapat menyebutkan siapa saja yang perlu ditaati 

perintahnya di dalam keluarga.

2. Anak dapat menyebutkan siapa saja yang harus dihormati di 

dalam keluarga.

3. Anak dapat mengerti mengapa mereka harus menghormati 

dan mentaati orang tua.

4. Anak mau rutin berdoa bersama dalam keluarga dan membaca

kitab suci untuk mengenal ajaran dan nasihat Tuhan di 

dalamnya.

5. Anak dapat saling memaafkan dan mengasihi seluruh anggota 

keluarga.

INDIKATOR



Kakak pembina menjadi orang tua dan memberi perintah kepada 
anak anak untuk ditaati. Diskusikan pekerjaan apa saja yang dapat
dilakukan anak di rumah, tuliskan menjadi beberapa kartu.

2 orang Kakak pembina menjadi orang tua lalu anak-anak bergiliran maju

ke depan memberi salam dengan hormat atau mencium tangan orang tua 

tersebut.

Kakak Pembina 1  mengocok kartu dan menunjukkan pekerjaan yang 

tertera di kartu untuk diperagakan gayanya. 

Kakak Pembina 2 bertanya: “Anakku sayang, apa kerjamu?” 

Anak bergantian memperagakan (pantomim) aneka gaya kegiatan. 

Kakak pembina 2 mengucapkan ”terima kasih”, lalu menebak gaya yang 

dimaksud.

Bermain Ketaatan



1. Siapa saja yang harus kita hormati di rumah?

2. Perintah siapa yang harus kita taati di rumah?

3. Bagaimana sikap kita di rumah terhadap kakak, 

adik, ayah, ibu dan lainnya?

Pertanyaan 
Penegasan



Doa Penutup
Dalam nama Bapa dan Putra dan 

Roh Kudus, Amin

Tuhan Yesus, kami berterima kasih 

Karena kami sudah belajar 
menjadi anak yang baik di dalam 

keluarga kami.

Bimbinglah kami, agar selalu 
berbuat baik di dalam keluarga 

kami masing masing. 

Trimakasih Tuhan Yesus, amin

Dalam nama Bapa dan Putra dan 
Roh Kudus, Amin



Lagu Penutup


