
Ayat Memori: Matius 6:33

PERTANDINGAN 
KEDAMAIAN

Kedamaian -vs- kekhawatiran
Elia Diberi Makan oleh Gagak
(1 Raja-raja 17:1-6)

Bagikan sesuatu yang kamu miliki dengan orang lain, bahkan jika itu artinya kamu 
harus tidak memilikinya. Entah makanan, pakaian, uang bis, atau sesuatu yang 
menggunakan uang. Minta pada Tuhan untuk memenuhi kebutuhanmu.

"Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan 
kebenarannya, maka semuanya itu akan 

ditambahkan kepadamu." 

Di dalam Ring

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: 
Matius 17:20-21

Ayat Memori: Roma 12:18

Ayat Memori: 
2 Korintus 12:9  

Kedamaian -vs- ketakutan

Kedamaian -vs- perselisihan

Kedamaian -vs- kepercayaan pada diri sendiri

Petrus Berjalan di Air 
(Matius 14:22-33)

Memberikan Pipi Satunya  
(Matius 5:38-42)

Yesus Memberikan Makan 5000 Orang
(Lukas 9:10-17)

Pilih sesuatu yang terasa tidak mungkin untuk dilakukan, dan singkirkan rasa 
takutmu. Mintalah pada Tuhan Yesus untuk membantumu melakukannya. Lalu 
mulailah mengerjakannya. (Itu adalah keberhasilan saat kamu memulai, bahkan 
jika kamu gagal seperti Petrus. Tugasnya adalah untuk memilih sesuatu yang terasa 
tidak mungkin dan mencobanya.)

Perbolehkan dirimu untuk salah sekali minggu ini. (Kemungkinan besar akan 
terjadi sendiri.) Tugasmu adalah untuk tidak berbuat apa-apa.

Minta pada Tuhan untuk sebuah kesempatan untuk melayani-Nya di area dimana 
kamu lemah. Daft ar di gerejamu untuk melayani di area tersebut. Jika kamu 
pendiam, berbicaralah lebih banyak minggu ini. Jika kamu cerewet, jadilah lebih 
banyak diam minggu ini.

"Karena kamu kurang percaya. Sebab Aku berkata 
kepadamu: Sesungguhnya sekiranya kamu 

mempunyai iman sebesar biji sesawi saja kamu dapat 
berkata kepada gunung ini: Pindah dari tempat ini 

ke sana, --maka gunung ini akan pindah, dan takkan 
ada yang mustahil bagimu."   

"Sedapat-dapatnya, kalau hal itu 
bergantung padamu, hiduplah 

dalam perdamaian dengan 
semua orang!"  

" Tetapi jawab Tuhan kepadaku, Cukuplah kasih karunia-Ku 
bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi 

sempurna." Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas 
kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku."
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