
Ayat Hafalan:
Galatia 6:4

PERTANDINGAN 6

Kebaikan vs Perbandingan
Raja Saul dan Daud
(1 Samuel 18:5-16)

Beri diri kamu 20 bola kecil di awal minggu. Setiap kali kamu membandingkan diri 
dengan orang lain, ambil satu bola. Termasuk Facebook atau aplikasi online lain 
tempat kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Jika perlu, hindari 
Facebook untuk satu minggu.

"Setiap orang harus memeriksa sendiri apakah 
kelakuannya baik atau tidak. Kalau baik, ia 
boleh merasa bangga atas hal itu. Tetapi tidak 
usah ia membandingkannya dengan apa yang 
dilakukan orang lain." 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 26:4

Ayat Hafalan:
Amsal 3:27

Ayat Hafalan: Roma 15:14

PERTANDINGAN 7

PERTANDINGAN 8

PERTANDINGAN 9

Kebaikan vs Tipu Daya

Kebaikan vs Penarikan Diri

Kebaikan vs Kebencian

Petrus menolak Kristus
(Matius 26:31-35, 69-75)

Rut dan Naomi
(Rut 1:8-22)

Ester menyelamatkan orang-orangnya
(Ester 3-5)

Minggu ini, pergilah ke seseorang yang telah kamu bohongi, dan beritahu 
kebenarannya pada mereka. Mohon maaf atas kebohongan itu, dan minta mereka 
untuk mengampuni kamu. Setiap kali kamu kembali dan mengatakan yang 
sebenarnya, kamu menang besar terhadap dosa ini.

Cari seseorang untuk dibantu, terutama jika mereka "bukan masalah kamu." 
Bersedekahlah pada seorang tunawisma di jalan, atau mungkin seorang anak di 
sekolah perlu pensil atau penghapus baru. Pastikan mereka tidak mengenal kamu, 
dan bahwa kamu tidak memiliki tanggung jawab atau perlu membantu mereka.

Lindungi seseorang minggu ini dari orang yang berbuat jahat pada mereka tanpa 
alasan. Seperti kita melindungi orang lain, kita juga akan memerangi dosa ini di 
dalam hati kita sendiri. Pertaruhkan reputasimu sendiri untuk melindungi orang 
lain.

"Aku tak mau berkumpul dengan 
penipu, atau bergaul dengan 
orang munafi k."

"Jika kau mempunyai kemampuan untuk 
berbuat baik kepada orang yang 
memerlukan kebaikanmu, janganlah 
menolak untuk melakukan hal itu."

"Saudara-saudaraku! Saya yakin bahwa 
ada banyak sekali hal yang baik padamu. 
Kalian pun mengetahui segala-galanya 
dan dapat mengajar satu sama lain juga." 
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