
Ayat Hafalan: Kolose 1:11
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PERTANDINGAN 1

PERTANDINGAN 2 

Sabar vs Tidak Sabar 
Anak lembu emas
(Keluaran 32)

Tulislah di tanah sesuatu yang telah Tuhan lakukan untuk kamu, lalu tandai tempat 
tersebut dengan batu. Lakukan juga di gereja, setiap siswa membuat tempat khusus 
mereka sendiri, dan lakukan lagi di rumah selama seminggu. Setelah tempat kamu 
ditandai dengan batu, bagikan pada orang lain tentang apa yang telah Tuhan 
lakukan.

"Semoga dengan kuasa dari Allah yang 
agung, kalian dikuatkan sehingga kalian 
sanggup menderita segala sesuatu 
dengan sabar dan senang hati."

"Inilah yang menghibur 
aku dalam penderitaanku, 
bahwa janji-Mu itu memberi 
aku hidup. "

Di dalam Ring

Ayat Hafalan: Mazmur 119:50

Sabar vs Nestapa
Ayub menderita dengan kesabarannya
Ayub 1-2

Tulislah rasa terima kasih pada Tuhan tentang sesuatu saat kamu menderita. 
Coba lakukan seperti Ayub, "Tuhan memberi dan Tuhan mengambilnya. 
Terpujilah nama Tuhan selalu." Bagikan testimoni kamu dengan yang lain di 
kelas jika bisa.

Di dalam Ring

PERTANDINGAN 
Sabar
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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: Pengkhotbah 7:8

Ayat Hafalan: Efesus 4:26

Ayat Hafalan:
Yakobus 5:8-9

PERTANDINGAN 3

PERTANDINGAN 4

PERTANDINGAN 5

Sabar vs Tinggi Hati

Sabar vs Amarah

Sabar vs Hak

Raja Nebukadneza 
(Daniel 4)

David, Nabal and Abigail 
(1 Samuel 25)

Manna dan Burung Puyuh
(Keluaran 16:1-18)

Lakukan aktivitas untuk merendahkan dirimu. Kamu bisa memberikan tempat 
antrianmu pada orang lain, hindari menonton acara TV dengan tokoh yang 
sombong, berikan tempatmu di panggung atau di depan untuk orang lain, atau 
biarkan orang lain benar.

Beli beberapa barang kecil untuk diberikan sebagai hadiah. Kapan pun kamu 
marah, berikan sebuah barang ke orang yang membuat kamu marah. Coba untuk 
menghentikan amarahmu dengan memberikan hadiah kecil kepada seseorang, dan 
lihat perkembangan kesabaranmu.

Minggu ini kamu tidak berutang apa-apa dari siapa pun. Setiap kali kamu ingin 
meminta sesuatu, hentikan dirimu. Setiap kali kamu berhasil menghentikan diri 
dari meminta makanan, nikmat, waktu, atau bantuan; kamu menang melawan dosa 
ini.

"Lebih baik akhir suatu perkara 
daripada permulaannya; lebih 
baik bersabar daripada terlalu
 tinggi hati." 

 “Kalau kalian marah, janganlah 
membiarkan kemarahan itu 
menyebabkan kalian berdosa. 
Janganlah marah sepanjang hari..." 

" Hendaklah kalian juga bersabar dan berbesar hati, 
sebab hari kedatangan Tuhan sudah dekat. Janganlah 
menggerutu dan saling menyalahkan, supaya kalian 
tidak dihukum oleh Allah. Ingat! Hakim sudah 
dekat, siap untuk datang. !"

Di dalam Ring

Di dalam Ring

Di dalam Ring
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