
Ayat Memori:
1 Korintus 3:3

PERTANDINGAN 6

Suka Cita -vs- Kecemburuan
Pemimpin Religius Iri
(Kisah Para Rasul 5:12-33)

Bersyukur pada Tuhan atas hadiah spiritual, penampilan fi sik, kepemilikan, dan 
keluarga yang kamu miliki. Minta pada Tuhan untuk memberikanmu kebahagiaan 
dan kepuasan atas apa yang kamu miliki. Pilih seseorang yang dengan siapa kamu 
merasa iri di masa lampau, dan berikan ia hadiah kecil. (Jangan ceritakan pada 
mereka kecemburuanmu di masa lampau.)

"Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab, jika di 
antara kamu ada iri hati dan perselisihan bukankah hal 

itu menunjukkan, bahwa kamu manusia duniawi dan 
bahwa kamu hidup secara manusiawi?"

Di dalam Ring

PERTANDINGAN 
SUKA CITA

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 seseorang yang 
memeriksa mereka, ini hampir mustahil 
untuk dilakukan. Tolong jangan “percaya 
kata-kata mereka” dan menerima saat murid 
berkata mereka melakukan tugasnya. Jika 
Anda bersantai dengan program ini, Anda 
akan melatih murid-murid Anda untuk 
berkata bohong pada Anda.
Namun, bayangkan saja bersama saya 
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 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 para murid 

setiap minggu untuk mengingatkan mereka 
pada tugas. (Disarankan=Selasa)
• Menelepon/mengirim SMS para murid 
kedua kali 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, 
dan beri hadiah pada 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 tugas 3 
minggu selesai, 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 diberikan di gereja besar 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 Memori: Lukas 12:15

Ayat Memori:
2 Korintus 4:17-18

Ayat Memori: Mazmur 100:4

Suka Cita -vs- ketamakan

Suka Cita -vs- MENGASIHANI DIRI SENDIRI

Suka Cita -vs- Rasa Tak Bersyukur 

Pria Muda yang Kaya 
(Matius 19:16-30)

Yunus dan Cacing
(Yunus 4:1-10)

Yesus Menyembuhan 10 Orang Lepra
(Lukas 17:11-19)

Berikan sebagian uang pribadimu pada Tuhan dalam kolekte di gereja, tanpa 
mengetahui kepada siapa uang itu akan pergi. Gunakan sebagian uangmu untuk 
melayani orang lain. Jika kamu tidak memiliki uang, ambil sesuatu milikmu dan 
berikan.

Membantu di tempat penampungan tunawisma, atau pelayanan yang memberi 
makan orang-orang tidak mampu. Atau kunjungi orang-orang sakit di rumah sakit. 
Berdoa dan minta Tuhan untuk membuka matamu pada hal yang lebih besar, dan 
membantumu tidak melihat dirimu sendiri.

Berterima kasih pada orangtuamu (atau orang lain) atas sesuatu yang mereka 
berikan padamu setiap hari. Pilih sesuatu untuk tidak digunakan selama beberapa 
saat, sebagai pengingat bahwa kamu tidak selalu memilikinya. 

"Berjaga-jagalah dan waspadalah 
terhadap segala ketamakan, sebab 

walaupun seorang berlimpah-limpah 
hartanya, hidupnya tidaklah tergantung 

dari pada kekayaannya itu."  

"Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, 
mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang 
melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari 

pada penderitaan kami. Sebab kami tidak 
memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak 
kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, 

sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal." 

"Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan 
nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya 

dengan puji-pujian, bersyukurlah kepada-Nya 
dan pujilah nama-Nya!" 
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PERTANDINGAN 7

PERTANDINGAN 9

PERTANDINGAN 8
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