
Ayat Hafalan: Ayub 6:14

PERTANDINGAN 
Kebajikan

PERTANDINGAN 10

Kebajikan vs Apatis
Sodom dan Gomora
(Kejadian 18:16-33)

Berdoa dan minta Tuhan untuk meningkatkan gairah dalam hatimu minggu ini. 
Carilah sesuatu yang dapat kamu lakukan untuk orang lain demi meningkatkan 
gairahmu bagi orang lain. Kunjungi tempat pelayanan dan belajar tentang apa yang 
mereka lakukan, bantu di tempat penampungan yang memberikan makanan, atau 
tonton video tentang kebutuhan di seluruh dunia. Berpartisipasilah sebisa kamu.

“Dalam derita seperti ini, kudambakan 
sahabat sejati. Entah aku masih tetap 
setia atau sudah melalaikan Yang 
Mahakuasa." Di dalam Ring
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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!
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Ayat Hafalan:
Mazmur 34:14

Ayat Hafalan: 
2 Tesalonika 1:11 

PERTANDINGAN 11

PERTANDINGAN 13

Kebajikan vs Kejahatan

Kebajikan vs Kecemaran

Herodes dan Yohanes Pembaptis
(Lukas 3:18-20, Matius 14:1-12)

Yusuf dan Potifar
(Kejadian 39:1-21)

Lihatlah di sekitar kamu mengenai hadirnya kejahatan, seseorang menyakiti yang 
lain tanpa adanya alasan. Temukan cara untuk menjadikan minggu ini untuk 
melindungi orang yang tidak bersalah. Mungkin membantu mereka berjalan 
dengan cara yang berbeda dari sekolah, menyediakan makan siang, atau membuat 
kelompok 4 orang bergabung berjalan dengan kamu.

Jaga hati kamu minggu ini. Jika sesuatu  dilakukan kepada kamu, ingat bahwa 
mereka adalah orang-orang yang berdosa, bukan kamu. Katakanlah dalam doa 
setiap hari, "Aku murni dalam Engkau, Tuhan". Jika kamu telah melakukan sesuatu 
terhadap orang lain, minta maafl ah kepada orang itu dan kepada Allah. Kemudian 
kamu dapat terus berdoa, "Aku murni dalam Engkau, Tuhan."

" Jangan mengeluarkan kata-kata
jahat, dan jangan suka akan tipu 
muslihat."

"Itulah sebabnya kami selalu mendoakan kalian. 
Kami berdoa supaya Allah menjadikan kalian 
layak untuk hidup menurut kehendak-Nya; untuk 
itulah Ia memanggil kalian. Semoga Allah, dengan 
kuasa-Nya, memenuhi keinginan-Nya untukberbuat 
baik, dan menyempurnakan semua pekerjaan yang 
kalian lakukan karena percaya kepada Kristus." 

Di dalam Ring

Di dalam Ring

Ayat Hafalan: Philippians 2:3

PERTANDINGAN 12
Kebajikan vs Ambisi Egois
Menara Babel
(Kejadian 11:1-9)

Jangan lakukan apa-apa selama minggu ini yang bertujuan untuk meningkatkan 
ketenaran atau popularitas kamu. Setiap kali kesempatan muncul, tolak saja. Ketika 
kamu melakukan ini, kamu akan mengalahkan dosa yang sangat licik ini.

"Janganlah melakukan sesuatu karena 
didorong kepentingan  diri sendiri, atau 
untuk menyombongkan diri. Sebaliknya 
hendaklah kalian masing-masing dengan 
rendah hati menganggap orang lain lebih 
baik dari diri sendiri."Di dalam Ring
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