
Ayat Hafalan: Keluaran 20: 4

Pelatih

PERTANDINGAN 1

Kesetiaan vs Berhala
Tabut Perjanjian dirampas
(1 Samuel 5: 1-12, 6, 7: 3)

Pilih aktivitas yang tidak akan Anda ikuti karena mungkin memiliki unsur 
penyembahan berhala. Mungkin kebiasaan untuk menanggalkan sepatu Anda, 
parade yang tidak seharusnya diikuti, permainan olahraga yang seharusnya tidak 
Anda hadiri, atau tidak membeli bunga ketika orang lain melakukannya.

"Jangan membuat bagi dirimu patung 
yang menyerupai apa pun yang ada 
di langit, di bumi atau di dalam air di 
bawah bumi." 

"Ajarkanlah kehendak-Mu kepadaku, 
ya TUHAN, supaya aku mengikutinya 
dengan setia; jadikanlah aku takwa 
dengan sebulat hati."  

Di dalam Ring

Ayat Hafalan: Mazmur 86:11

Kesetiaan vs Ketidaksetiaan
 Sadrakh, Mesakh dan Abednego
(Daniel 3:1-21)

Cari waktu minggu ini untuk secara terbuka mengakui di sekolah atau di 
masyarakat bahwa Anda adalah orang Kristen, dan bahwa Anda percaya kepada 
Yesus Kristus. Setelah itu, bersukacitalah bahwa Anda setia dalam hal kecil, 
meskipun menghadapi tekanan rekan.

Di dalam Ring
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Ayat Hafalan: Bilangan 14:41

Ayat Hafalan:
Ibrani 11: 6

Kesetiaan vs Ketidakpatuhan

Kesetiaan vs Ketidakrelaan

Mata-mata di Kanaan
(Bilangan 13: 1-3,17-33, 14: 1-11)

Abraham dan Ishak
(Kejadian 22: 1-18 )

Pilih 2 tugas dari Allah untuk dilakukan minggu ini. Yang pertama adalah sesuatu 
yang Tuhan minta supaya tidak Anda lakukan, dan yang lainnya adalah sesuatu 
yang Tuhan minta Anda lakukan. Taatilah Allah dalam kedua hal tersebut untuk 
menang melawan ketidaktaatan.

Apakah ada sesuatu yang Tuhan minta Anda serahkan minggu ini? Luangkan 
waktu sejenak untuk berpikir tentang apa itu, dan kemudian berdoalah supaya 
Tuhan memberikan kekuatan untuk menyerahkannya sementara waktu. Hal itu bisa 
saja teh, Facebook, atau makanan favorit. Untuk memenangkan pertandingan ini, 
pilihlah untuk melepaskan hal tersebut selama seminggu.

"Tetapi Musa berkata, "Mengapa kamu 
sekarang mau melanggar perintah 
TUHAN? Kamu tidak akan berhasil!"

"Tanpa beriman, tidak seorang pun dapat 
menyenangkan hati Allah. Sebab orang yang datang 
kepada Allah harus percaya bahwa Allah ada, dan 
bahwa Allah memberi balasan kepada orang yang 
mencari-Nya."

Di dalam Ring

Di dalam Ring

Ayat Hafalan: Ibrani 11: 1

Kesetiaan vs KEBIMBANGAN
Tuhan memanggil Samuel
(1 Samuel 3:1-21)

Mintalah Tuhan untuk berbicara kepada Anda minggu ini, dan untuk meminta Anda 
melakukan sesuatu. Praktikkan menaati dengan segera tanpa ragu-ragu. Jika Anda lupa 
dan menunggu, mintalah tugas lain kepada Tuhan.

"Beriman berarti yakin sungguh-sungguh 
akan hal-hal yang diharapkan, berarti 
mempunyai kepastian akan hal-hal yang 
tidak dilihat."Di dalam Ring

Petunjuk untuk pertandingan kesetiaan ini terdapat dalam buku 
panduan kepala pelatih atau buku guru.

PERTANDINGAN 3

PERTANDINGAN 4

PERTANDINGAN 5
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Ayat Hafalan:
Yakobus 2:18

Kesetiaan vs Tidak Dapat Diandalkan
Nuh dan Bahtera
(Kejadian 5:32, 6: 1-22, 7: 1-12 )

Pilih area dalam kehidupan Anda untuk dapat diandalkan oleh Tuhan. Pilih sesuatu 
untuk dilakukan bagi Tuhan dalam satu hari pada minggu ini, dan pastikan Anda 
dapat diandalkan dalam hal tersebut. Ketika Anda selesai, pilih janji lain bagi Tuhan 
selama satu hari, dan tetapkan hari untuk melakukannya. Pastikan untuk menepati 
janji Anda.

"Tetapi mungkin ada orang berkata: 
"Padamu ada iman dan padaku 
ada perbuatan", aku akan menjawab dia: 
"Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa 
perbuatan, dan aku akan menunjukkan 
kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Di dalam Ring

Ayat Hafalan:
Yohanes 20:29

Kesetiaan vs Keraguan
 Yesus menampakkan diri kepada Tomas
(John 20:24-31 )

Pilihlah untuk percaya Tuhan minggu ini dalam hal yang Ia janjikan kepada Anda 
meskipun tampaknya mustahil untuk terjadi. Katakan kepada Tuhan bahwa Anda 
bersedia untuk menunggu sampai Ia menggenapi janji-Nya. Untuk menunjukkan 
kesediaan Anda untuk menunggu, berdirilah berbaris dimanapun, bahkan di mana 
Anda tidak perlu berada! Tuliskan berapa menit Anda menunggu dalam antrean 
sehingga Anda dapat melaporkannya kepada pelatih Anda.

"Maka Yesus berkata kepadanya, "Engkau 
percaya karena sudah melihat Aku, 
bukan? Berbahagialah orang yang percaya 
meskipun tidak melihat Aku!"Di dalam Ring

PERTANDINGAN 6
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