
Ayat Memori: 1 Yohanes 3:16

Pelatih

PERTANDINGAN 1

PERTANDINGAN 2

Kasih Sayang -vs- Keegoisan
Yesus Wafat di Salib 
(Matius 27:27-56)

Mainkan sebuah permainan yang disarankan oleh temanmu, mainkan di waktu 
yang mereka inginkan (jika kamu mendapat ijin) dan mainkan selama yang mereka 
inginkan. Jangan katakan pada mereka apa yang ingin kamu mainkan. Kali ini, 
keinginanmu tidak penting, karena kamu sedang menunjukkan KASIH SAYANG 
sesungguhnya dengan tanpa memikirkan dirimu sendiri.

"Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu 
bahwa Ia telah menyerahkan nyawa-Nya untuk 
kita; jadi kitapun wajib menyerahkan nyawa kita 
untuk saudara-saudara kita."

"Jangan kamu menghakimi, 
supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan 
penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, 
kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai 
untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu." 

Di dalam Ring

Ayat Memori: Matius 7:1-2

Kasih Sayang -vs- Perilaku Suka Menghakimi
Setitik Debu dan Papan 
(Matius 7:1-5)

Katakan pada seseorang “Kerja bagus” dan puji mereka untuk suatu hal baik yang 
kamu lihat. Bawa cermin saku kecil sepanjang hari. Saat kamu tergoda untuk 
menghakimi seseorang, keluarkan cermin saku dan lihat pada dirimu sendiri. Ingatkan 
dirimu bahwa kamu tidak perlu membantu orang lain membenahi kesalahan mereka 
hari ini.

Di dalam Ring

PERTANDINGAN 
KASIH SAYANG
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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:  1 Yohanes 4:20

Ayat Memori: Lukas 10:27

Ayat Memori:
1 Korintus 13:4-7

PERTANDINGAN 3

PERTANDINGAN 4

PERTANDINGAN 5

Kasih Sayang -vs- Kebencian 

Kasih Sayang -vs- Pembenaran Diri

Kasih Sayang -vs- Kesombongan Spiritual

Yudas Mengkhianati Yesus 
(Matius 26:14-16)

Perumpaan Orang-orang Samaria 
yang Baik   (Lukas 10:25-37)

Daud Terpilih sebagai 
Raja 
(1 Samuel 16:1-13)

Lakukan suatu hal yang baik untuk seseorang yang tidak kamu sukai. Tahan 
lidahmu saat kamu melihat seseorang berbuat curang atau hampir mengacau. 
Jangan mengadukan mereka atau membuat mereka kena masalah. 

Berhenti untuk membantu orang yang sedang membutuhkan minggu ini, abaikan 
semua alasan yang kamu punya untuk tidak melakukannya. Lakukan sesuatu yang 
spesial untuk seseorang yang bukan berada dalam tingkat sosialmu.

Tanya pada Tuhan jika ada praktik spiritual yang harus kamu hentikan, sambil 
kamu memindahkan fokusmu ke KASIH SAYANG. Lakukan lebih banyak tindakan 
minggu ini untuk menunjukkan kasih sayang: jangan bersombong, lakukan apa yang 
terbaik untuk orang lain dan bukan untuk dirimu sendiri, dan jangan menuntut 
pertanggungjawaban atas kesalahan yang mereka lakukan.

"Jikalau seorang berkata: "Aku mengasihi Allah," 
dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah 
pendusta, karena barangsiapa tidak mengasihi 

saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin 
mengasihi Allah, yang tidak dilihatnya." 

"Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap 
hatimu dan dengan segenap jiwamu dan 
dengan segenap kekuatanmu dan dengan 

segenap akal budimu, dan kasihilah 
sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." 

"Kasih itu sabar; kasih itu murah hati; ia tidak cemburu. Ia tidak 
memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang 
tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak 

pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak 
bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia 

menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan 
segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu ." 

Di dalam Ring

Di dalam Ring

Di dalam Ring
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