
Kelembutan Hati vs Perselisihan

Di dalam Ring

PERTANDINGAN 8

Ayat Hafalan:
Efesus 4: 2

Abraham dan Lot berpisah
(Kejadian 13: 1-18)

Berikan kesempatan kepada orang lain untuk menang ketika Anda tidak setuju 
atas sesuatu. Anda dapat memilih untuk tidak setuju, tapi Anda harus menghindari 
perseteruan dengan mereka. Biarkan mereka memiliki pendapat mereka sendiri.

"Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah 
lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam 
hal saling membantu." 

PERTANDINGAN
Kelembutan Hati

Pelatih
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Selamat datang di “Juara dengan buah
Roh Kudus!” Tujuan Anda adalah untuk
membantu murid-murid Anda menjadi
pemenang. Untuk melakukan hal ini,
mereka harus menempatkan buah
Roh Kudus ke dalam tindakan hidup
sehari-hari mereka.
Sebagian besar program Sekolah Minggu
ada di gereja, dan tidak memerlukan
pekerjaan rumah selama seminggu.
Namun, murid-murid Anda tidak dapat
“mengalahkan” dosa di kehidupan mereka
dengan mempelajari tentangnya. Mereka
harus masuk “di dalam ring” dan melawan
dosa yang mereka hadapi sepanjang
minggu. Jujur saja, tanpa adanya seseorang
yang memeriksa mereka, ini hampir mustahil
untuk dilakukan. Tolong jangan “percaya
kata-kata mereka” dan menerima begitu
saja saat murid berkata mereka melakukan
tugasnya. Jika Anda bersantai dengan
program ini, Anda akan melatih muridmurid
Anda untuk berkata bohong pada
Anda. Namun, mari bayangkan bahwa
Anda dapat benar-benar melatih murid
-murid Anda, dan melihat bahwa mereka
melakukan tugasnya, Anda akan melihat
perubahan sesungguhnya dalam hidup
mereka. Hanya dalam 1 tahun, Anda
dapat mengubah hidup mereka! Murid
-murid Anda tidak hanya akan mengingat
buah Roh Kudus, tetapi akan benar-benar
belajar MENJALANINYA!
Tanggung jawab Anda:
• Menjadi Pelatih untuk kelompok
anak-anak Anda
• Bertemu dengan murid-murid selama 5
menit sebelum dan sesudah kelas setiap
minggu untuk mendiskusikan tugas dan
mendorong mereka menjadi juara.
• Menelepon/mengirim SMS kepada
para murid setiap minggu untuk

mengingatkan mereka akan tugas mereka.
(Disarankan=Selasa)
• Menelepon/mengirim SMS kepada
para murid kedua kalinya setiap minggu
untuk mendapat laporan tugas selesai.
(Disarankan=Jumat)
• Catat tugas selesai untuk anak-anak di
kelompok kecil dan laporkan pada kepala
pelatih setiap minggu.
Penghargaan:
Sebuah bagian yang sangat penting
dari menjadi pelatih adalah membantu
murid-murid Anda merasa seperti
pemenang. Ini artinya Anda perlu
menentukan perilaku apa yang Anda cari,
memberi hadiah atas perilaku tersebut.
Hadiah mingguan yang lebih kecil:
• Pelukan
• Tos
• Stiker pada pakaian
• Stempel di tangan
• Permen kecil
Hadiah lebih besar pada akhir bulan:
• Upacara penghargaan dengan medali
emas, perak, dan perunggu diberikan
pada anak-anak. (Perunggu untuk
penyelesaian tugas 3 minggu, perak untuk
4 minggu, dan emas untuk 5 minggu.
Secara alternatif, Anda dapat memberikan
perunggu untuk 2 tinjuan, perak untuk 3
tinjuan dan emas untuk 4 tinjuan setiap
minggu.)
• Pesta di rumah Anda
• Sertifi  kat
• Sesuatu untuk diberikan saat ibadah
umum di depan orang dewasa
• Trofi 
Semoga Tuhan Allah kita menginspirasi
Anda, saat Anda mengambil tantangan
melatih murid-murid Anda dalam buah
Roh Kudus!



Kelembutan Hati vs Tradisi

Kelembutan Hati vs Kepahitan

Di dalam Ring

Di dalam Ring

PERTANDINGAN 9

PERTANDINGAN 10

2

Ayat Hafalan: 
1 Korintus 10: 32-33

Ayat Hafalan:
 Efesus 4:31

Bersih dan haram
(Matius 15: 1-20)

Kain dan Habel
(Kejadian 4: 1-16)

Pilihlah untuk berbuat baik terhadap seseorang di atas tradisi Anda. Ini dapat 
berarti memahami ketika mereka melanggar tradisi Anda, dan tidak membuat 
komentar tentang hal itu. Pastikan untuk tidak menyakiti orang lain, atau 
mengambil perhatian untuk diri sendiri melalui tugas ini.

Pilih seseorang yang membuat Anda marah, dan ampuni mereka. Luangkan waktu 
dalam doa, dan katakan dengan suara keras, "Saya memaafk anmu."

"Hiduplah sedemikian rupa sehingga Saudara tidak 
menyebabkan orang lain berbuat dosa; apakah mereka 
orang Yahudi atau orang bukan Yahudi, ataupun 
jemaat Allah. Hiduplah seperti saya. Saya berusaha 
menyenangkan hati semua orang dalam segala sesuatu, 
tanpa maksud-maksud kepentingan diri sendiri. Tujuan 
saya adalah hanya supaya mereka semuanya dapat 
diselamatkan."

"Hilangkanlah segala perasaan 
sakit hati, dendam dan marah. 
Jangan lagi berteriak-teriak dan 
memaki-maki. Jangan lagi ada 
perasaan benci atau perasaan lain 
semacam itu."
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