
Anda dan siswa Anda 
adalah anak 

Sang juara percaya 
akan hal ini, bahkan 

saat tak ada yang 
mempercayainya juga.

TuhanKepala 
Pelatih

Dia

untuk mereka dan 
untuk 

bersorak-sorai 

Anda.

“Biarkan anak-anak 
datang padaKu, dan 
jangan menghalangi 
mereka, karena 
kerajaan Tuhan 
adalah milik 
mereka." 
Markus 10:14
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Kepada para guru,
Kami berdoa semoga Tuhan memberkati 
masing-masing dari Anda saat Anda melayani-Nya 
dan melayani anak-anak di seluruh dunia.
Anda membuat perbedaan, dan mengubah
kehidupan untuk selamanya!
Kami memiliki sebuah kejutan untuk Anda. Anda
mungkin berpikir bahwa Anda mendaft ar untuk
menjadi guru Sekolah Minggu, tetapi deskripsi
pekerjaan Anda kini telah berubah menjadi
PELATIH! Benar, tahun ini kita akan mempelajari 
Alkitab dengan tema bertinju dan kami
berharap untuk bersenang-senang dengan olahraga. Guru-guru yang terkasih, mulailah sekarang!
Jadilah seorang pelatih bukan seorang guru, dan ini akan membantu menginspirasi Anda untuk
peduli secara dalam terhadap masing-masing murid di kelas Anda, dan kemajuan mereka saat
mereka berusaha menjadi seorang juara. Kita akan mempelajari buah Roh. Namun, kita tidak
hanya melihat pada buah, tetapi juga pada banyak dosa dari kedagingan kita yang menentang buah
Roh. Tujuan Anda adalah membantu murid-murid Anda menjadi juara. Untuk melakukan hal
ini, mereka tidak hanya perlu mengingat ayat-ayat dan mempelajari cerita-cerita Alkitab, tetapi
mereka juga perlu menempatkan buah Roh ke dalam tindakan di kehidupan sehari-hari mereka.
Ini tantangan yang jauh lebih sulit untuk Anda sebagai para pelatih.
Menggunakan tema bertinju, saat murid-murid Anda berada di kelas Sekolah Minggu Anda, mari
kita bayangkan bahwa mereka sedang dalam latihan. Mereka berolahraga, dan mempelajari lebih
banyak tentang Tuhan dan bagaimana melawan dosa. Gereja Anda dengan demikian, adalah pusat
pelatihannya. Saat murid-murid Anda berada di dunia luar, mereka sebenarnya berada “di dalam
ring!” Di sanalah mereka akan benar-benar melawan keinginan berdosa mereka. Rumah
dan sekolah mereka, maka dari itu, adalah kompetisi dan pertandingan tinju yang sesungguhnya.
Ini karena di gereja, kita semua pintar berpura-pura dan memberikan jawaban yang tepat. Tolong
jangan biarkan siapapun berpikir bahwa ia telah memenangkan pertandingan karena ingatannya
atau pembelajarannya di gereja. Itu adalah latihan. Pertandingan sesungguhnya adalah dalam
kehidupan mereka. Mereka dapat memenangkan pertandingan jika mereka mempraktikkan
pelajarannya sepanjang minggu. Pekerjaan terakhir Anda sebagai pelatih mereka adalah
menghadiahi dan mendorong mereka saat mereka berhasil. Siapkan beberapa penghargaan untuk
bisa diberikan. Berikan mereka pelukan atau sorak dorongan khusus untuk setiap “pukulan,”
ronde, atau pertandingan yang dimenangkan. Perilaku yang Anda hadiahi akan menjadi perilaku
yang Anda terima saat murid-murid Anda berusaha untuk menyenangkan Anda, pelatih mereka.
Kami harap Anda bisa memiliki waktu yang menyenangkan sebagai pelatih, mendekorasi kelas
Anda sebagai pusat pelatihan olahraga, dan bersenang-senang di upacara penghargaan. Berhasil
dalam hidup buah Roh akan datang, seperti dalam olahraga, bagi mereka yang bersedia untuk
bekerja lebih keras dari orang lain. Anda DAPAT menginspirasi murid-murid Anda untuk bekerja
keras dan menjadi juara. Cukup percayalah kepada mereka saat orang lain tidak, dan saksikan
Tuhan membuat keajaiban di kehidupan mereka! Semoga Tuhan Allah kita
menginspirasi Anda, saat Anda mengambil tantangan melatih murid-murid
Anda dalam buah Roh. Kami berdoa Anda memutuskan semua batasan yang
diberikan pada guru Sekolah Minggu, dan menjadi pelatih sesungguhnya
dalam kehidupan murid-murid Anda.
Dalam Kristus, Saudari Kristina.

www.ChildrenAreImportant.com – Children’s ministry resources, Sunday School, and Vacation Bible School (VBS) curriculum for churches and teachers. Indonesia



Para Pelatih
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Grup kecil

Merekrut

Tanggung jawab pelatih

Buat grup kecil 3-7 anak. Setiap grup kecil butuh pelatih. Pelatih tidak perlu menghadiri kelas setiap minggu, tapi perlu
melakukan sesi laporan dengan murid-murid atau "atlet" setiap minggu.
Bagi kelas Anda menjadi grup kecil untuk membantu murid-murid Anda melakukan tugas sepanjang minggu. Sebagian
besar program Sekolah Minggu ada di gereja, dan tidak memerlukan pekerjaan rumah sepanjang minggu. Namun,
murid-murid Anda tidak dapat “mengalahkan” dosa dalam hidup mereka dengan mempelajari tentangnya. Mereka harus
benar-benar masuk “di dalam ring” dan melawan dosa sesungguhnya yang mereka hadapi sepanjang minggu. Sejujurnya,
tanpa seseorang yang memeriksa mereka, ini hampir mustahil untuk dilakukan. Tolong jangan “memercayai kata mereka”
dan menerima saat murid berkata mereka mengerjakan tugasnya. Jika Anda bersantai dengan program ini, Anda akan
melatih murid-murid Anda untuk berkata bohong pada Anda. Namun, mari bayangkan Anda dapat benar-benar melatih 
murid Anda, dan memantau mereka melakukan pekerjaan rumah, 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, tetapi akan benar-benar belajar MENJALANINYA!

Pelatih:
• Melatih 3-5 anak.
• Bertemu dengan murid-murid selama 5 menit
sebelum dan sesudah kelas setiap minggu untuk
mendiskusikan tugas dan mendorong mereka menjadi
juara.
• Menelepon/mengirim SMS pada murid setiap
minggu untuk mengingatkan mereka pada tugas.
(Disarankan=Selasa)
• Menelepon/mengirim SMS untuk kedua kalinya
dalam seminggu untuk mendapat laporan tugas selesai.
(Disarankan=Jumat)
• Mencatat tugas selesai untuk anak-anak di grup kecil
dan melaporkan pada kepala pelatih setiap minggu.

Kepala Pelatih:
• Bertemu dengan semua pelatih selama 5 menit
sebelum kelas setiap minggu untuk mendiskusikan
tugas dan mendorong mereka untuk melatih
murid-murid mereka dengan tepat.
• Menelepon/mengirim SMS pada pelatih setiap 
minggu untuk mengingatkan mereka pada tugas 
mereka.
(Disarankan=Selasa)
• Menelepon/mengirim SMS untuk kedua kalinya
dalam seminggu untuk mendapat laporan tugas selesai.
(Disarankan=Jumat)
• Mencatat tugas selesai untuk semua murid.
• Mengadakan pertemuan inspirasional bulanan bagi
para pelatih dan keluarga mereka.

Mungkin kedengarannya menantang untuk merekrut lebih banyak pemimpin supaya Anda punya cukup pelatih untuk grup
kecil. Namun, ini tidak perlu sesusah itu. Berikut adalah beberapa ide untuk menemukan para pelatih dengan MUDAH:
• Minta pelatih melayani hanya untuk 1 bulan. Setiap bulan mengover satu buah Roh. Saat meminta orang dewasa untuk
komitmen mereka, jika Anda hanya meminta 1 bulan, lebih banyak lagi yang akan mendaft ar. Setelah bulan pertama, jika
Anda menjadikannya mudah dan menyenangkan, mereka akan ingin mendaft ar  ar lagi!
• Ijinkan pelatih untuk menghadiri gereja seperti biasa, tetapi tiba di gereja 10 menit lebih awal untuk bertemu
dengan murid-muridnya. Pelatih Anda dapat menghadiri kelas Sekolah Minggu Anda hanya sekali sebulan, dan
minggu-minggu lainnya menghadiri gereja seperti biasa dengan orang dewasa.
• Kirim SMS sebagai ganti menelepon. Bantu pelatih Anda mengatur SMS otomatis untuk sepanjang
bulan, sehingga mereka dapat dengan mudah berhubungan dengan murid-murid 
mereka. Jangan lupa bahwa sebagai ganti menelepon
 tradisional, Anda juga dapat menggunakan 
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Upacara Penghargaan
Suatu bagian yang sangat penting dari menjadi seorang pelatih adalah membantu murid Anda merasa seperti pemenang.
Ini berarti Anda harus menentukan perilaku apa yang Anda cari, dan memberi pahala atas perilaku itu. Kami 
merekomendasikan menghadiahi murid ketika mereka telah melakukan pekerjaan rumah, di mana mereka mempraktikkan 
pelajarannya ke dalam tindakan selama seminggu. Kehadiran dan menghafal adalah "latihan" dan melakukan tugas selama 
seminggu akan menjadi kompetisi sesungguhnya. Dorong murid Anda bahwa latihan ini sangat penting jika mereka ingin 
menang. Namun, persaingan dunia nyata adalah di mana mereka benar-benar menang.

Satu ide adalah melakukan upacara penghargaan pada akhir setiap bulan, ketika Anda selesai mempelajari setiap
buah Roh. Misalnya, KESETIAAN memiliki 7 minggu studi. Mereka yang melakukan tugas setidaknya 3 minggu
bisa memenangkan medali perunggu, perak untuk 5 minggu, dan medali emas untuk semua 7 minggu. Anda bisa
menyesuaikan bagaimana murid Anda memenangkan medali setelah bulan pertama, karena beberapa desa atau daerah kota
akan membutuhkan tugas yang lebih menantang daripada yang lain. Beberapa zona akan lebih mengarah pada penginjilan, dan 
Anda akan perlu tugas yang lebih mudah sehingga mereka tetap terdorong dan ingin melanjutkan kelas Anda.
Pada akhir tahun, adakan penghargaan yang lebih besar bagi mereka yang memenangkan beberapa penghargaan
sepanjang tahun. Ini bisa jadi trofi  atau medali yang lebih bagus. Buat penghargaannya lebih istimewa lagi dengan
memberikannya kepada siswa Anda di atas panggung di depan orang dewasa di gereja!juegos de relevos.
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 

Pertemuan inspirasional
Tugas utama kepala pelatih adalah untuk menjaga para pelatih termotivasi. Salah satu cara penting untuk melakukan
ini adalah mengadakan pertemuan inspirasi bulanan. Anda dapat menyediakan makan, berdoa bersama, melihat data
olahraga dan melihat bagaimana hal itu dapat diterapkan dalam kehidupan Kristen kita. Selain itu, Anda dapat mengamati
atlet Olimpiade atau menonton fi lm olahraga inspirasional bersama dengan popcorn atau makanan lezat lainnya.
Diskusikan dengan pelatih Anda gagasan bahwa jika itu layak bagi para atlet untuk bekerja keras, maka bukannya lebih
layak lagi bagi kita untuk mengusahakan pencapaian yang spiritual dan kekal?

3

akun Facebook, Twitter, WhatsApp, dll.
• Buatlah tempat di gereja bagi para pelatih untuk menyimpan beberapa benda. Untuk terlihat 
“sporty” pelatih Anda dapat mengenakan topi olahraga atau membawa peluit dan botol air. Sebagai ganti harus
mengingat setiap minggu untuk membawa benda-benda ini, ijinkan mereka untuk menyimpannya di gereja.
Dengan begini pelatih Anda dapat mengenakan pakaian gereja biasa mereka, dan mengenakan beberapa benda
“olahraga” untuk terlihat seperti pelatih.
• Buat pertemuan bulanan untuk pelatih ekstra inspirasional, sehingga mereka ingin terus berpartisipasi dalam
program ini.
• Ijinkan grup yang lebih besar jika perlu. (Dengan bantuan pemberitahuan grup di Facebook, tidak akan sulit bagi
seseorang untuk melatih 10 murid.)

www.ChildrenAreImportant.com – Children’s ministry resources, Sunday School, and Vacation Bible School (VBS) curriculum for churches and teachers. Indonesia



Pelatih:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1 2 3 4 5 Pelatih:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1 2 3 4 5

Pelatih:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1 2 3 4 5 Pelatih:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1 2 3 4 5

Pelatih:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1 2 3 4 5 Pelatih:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1 2 3 4 5

Pelatih:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1 2 3 4 5 Pelatih:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1 2 3 4 5

Pelatih:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1 2 3 4 5 Pelatih:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1 2 3 4 5

r
b

a
r

S
a

b
S

44

Setiap pelatih membantu 6 anak selama 5 minggu untuk buah [Sabar]. Catat kemajuan mereka di sini. Buat fotokopi sesuai yang diperlukan.
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Tugas pekerjaan rumah (Di dalam Ring)
Diskusikan tugas pekerjaan rumah minggu lalu, dan berikan murid-murid Anda tugas minggu berikutnya. Ada di buku
murid dan di kartu pertandingan. Ingatkan para murid Anda bahwa hanya mereka yang mengerjakan tugas yang dapat
menjadi juara. Tidak ada dari kita yang akan menjadi juara dengan menghadiri gereja atau mengingat Alkitab, tetapi
MELAKUKANNYA! Kami menyarankan Anda membuat grup kecil dengan pelatih untuk membantu murid-murid
memantau perkembangan tugasnya. (Lihat lebih banyak di bagian grup kecil.) Mengerjakan tugas pekerjaan rumah sekali seminggu 
tentunya tidak akan “mengalahkan” dosa, seperti satu pukulan tidak akan mengalahkan lawan dalam tinju. Menggunakan analogi ini 
membantu untuk menunjukkan kepada para murid bahwa jika mereka ingin menjadi juara, mereka perlu “meninju lebih banyak” 
sepanjang minggu. Ajak pelatih-pelatih Anda mencatat berapa banyak “pukulan” yang para murid raih sepanjang minggu dan dorong 
kompetisi. Setiap “pukulan” adalah contoh dimana mereka mengerjakan tugas pada minggu itu. Untuk membuat pukulan menjadi 

lebih menyenangkan, gunakan empat jenis pukulan berbeda ini: jab, hook, cross dan uppercut.

1 Sabar vs Tidak Sabar
Cerita Alkitab: Anak Lembu emas
Keluaran 32

Ayat Hafalan
"Semoga dengan kuasa dari Allah yang agung, 

kalian dikuatkan sehingga kalian sanggup 
menderita segala sesuatu dengan sabar dan 

senang hati." Kolose 1:11

Sabar vs Nestapa
Cerita Alkitab: Ayub menderita dengan
 kesabarannya
Ayub 1-2

"Inilah yang menghibur 
aku dalam penderitaanku, 

bahwa janji-Mu itu memberi 
aku hidup." Mazmur 119:50

Ayat Hafalan

Ayat HafalanSabar vs Tinggi Hati
Cerita Alkitab: Raja Nebukadnezar
Daniel 4

"Lebih baik akhir suatu perkara daripada  
permulaannya; lebih baik bersabar 

daripada terlalu tinggi hati." 
Pengkhotbah 7:8

Sabar vs Amarah
Cerita Alkitab: Daud, Nabal, dan Abigail
1 Samuel 25

“Kalau kalian marah, janganlah 
membiarkan kemarahan itu menyebabkan 

kalian berdosa. Janganlah marah 
sepanjang hari..." Efesus 4:26

Ayat Hafalan

Sabar vs Hak
Cerita Alkitab: Manna dan Burung Puyuh
Keluaran 16:1-18

" 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. !"  Yakobus 5:8-9

Ayat Hafalan
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Kartu pertandingan
Bagikan imbalan kehadiran, kartu dengan pertandingan
lawan mingguan di atasnya. Dorong murid untuk hadir
sepanjang tahun, dan mengumpulkan semua kartu!
Kartu-kartu ini tersedia untuk diunduh dan dicetak
dengan sangat ekonomis. Anda juga dapat menggunakan
kartu untuk memainkan permainan memori,
mencocokkan tugas dengan masing-masing dosa.

Tugas pekerjaan rumah

1: Di dalam Ring

2: Di dalam Ring

3: Di dalam Ring

4: Di dalam Ring

5: Di dalam Ring

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.

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.

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.

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.
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6 Kebaikan vs Perbandingan

Cerita Alkitab: Raja Saul dan Daud
1 Samuel 18:5-16

"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." Galatia 6:4

Ayat Hafalan

Kebaikan vs Tipu Daya
Cerita Alkitab: Petrus menolak Kristus
Matius 26:31-35, 69-75

"Aku tak mau berkumpul dengan 
penipu, atau bergaul dengan 

orang munafi k." Mazmur 26:4

Ayat Hafalan

Ayat HafalanKebaikan vs Penarikan Diri
Cerita Alkitab: Rut dan Naomi
Rut 1:8-22

"Jika kau mempunyai kemampuan untuk 
berbuat baik kepada orang yang memerlukan 

kebaikanmu, janganlah menolak untuk 
melakukan hal itu." Amsal 3:27

Ayat HafalanKebaikan vs Kebencian
Cerita Alkitab: Ester menyelamatkan 
orang-orangnya
Ester 3-5

"Saudara-saudaraku! Saya yakin bahwa ada 
banyak sekali hal yang baik padamu. Kalian 

pun mengetahui segala-galanya dan dapat 
mengajar satu sama lain juga." Roma 15:14

Ayat HafalanKebajikan vs Apatis
Cerita Alkitab: Sodom dan Gomora
Kejadian 18:16-33

“Dalam derita seperti ini, kudambakan 
sahabat sejati. Entah aku masih tetap 

setia atau sudah melalaikan Yang 
Mahakuasa." Ayub 6:14

Ayat HafalanKebajikan vs Kejahatan
Cerita Alkitab: Herodes dan Yohanes Pembaptis
Lukas 3:18-20, Matius 14:1-12

"Jangan mengeluarkan kata-kata jahat, 
dan jangan suka akan tipu muslihat." 

Mazmur 34:14

Kebajikan vs Ambisi Egois
Cerita Alkitab: Menara Babel
Kejadian 11:1-9

"Janganlah melakukan sesuatu karena didorong kepentingan  
diri sendiri, atau untuk menyombongkan diri. Sebaliknya 

hendaklah kalian masing-masing dengan rendah hati 
menganggap orang lain lebih baik dari diri sendiri." Filipi 2:3

Ayat Hafalan

Ayat HafalanKebajikan vs Kecemaran
Cerita Alkitab: Yusuf dan 
Potifar
Kejadian 39:1-21

"Itulah sebabnya kami selalu mendoakan kalian. Kami berdoa 
supaya Allah menjadikan kalian layak untuk hidup menurut 

kehendak-Nya; untuk itulah Ia memanggil kalian. Semoga 
Allah, dengan  kuasa-Nya, memenuhi keinginan-Nya untuk 

berbuat baik, dan menyempurnakan semua pekerjaan yang kalian 
lakukan karena percaya kepada Kristus." 2 Tesalonika 1:11
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6: Di dalam Ring

7: Di dalam Ring

8: Di dalam Ring

11: Di dalam Ring

9: Di dalam Ring

12: Di dalam Ring

10: Di dalam Ring

13: IDi dalam Ring

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.

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.

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.

Jangan lakukan apa-apa selama minggu ini yang bertujuan untuk meningkatkan ketenaran atau 
popularitas kamu. Setiap kali kesempatan muncul, tolak saja. Ketika kamu melakukan ini, kamu akan 
mengalahkan dosa yang sangat licik ini.

Berdoa dan minta Tuhan untuk meningkatkan gairah dalam hatimu minggu ini. Carilah 
sesuatu yang dapat kamu lakukan untuk orang lain demi meningkatkan gairahmu bagi orang 
lain. Kunjungi tempat pelayanan dan belajar tentang apa yang mereka lakukan, bantu di tempat 
penampungan yang memberikan makanan, atau tonton video tentang kebutuhan di seluruh 
dunia. Berpartisipasilah sebisa kamu.

Jaga hati kamu minggu ini. Jika sesuatu  dilakukan kepada kamu, ingat bahwa mereka adalah 
orang-orang yang berdosa, bukan kamu. Katakanlah dalam doa setiap hari, "Aku murni dalam 
Engkau, Tuhan". Jika kamu telah melakukan sesuatu terhadap orang lain, minta maafl ah kepada 
orang itu dan kepada Allah. Kemudian kamu dapat terus berdoa, "Aku murni dalam Engkau, Tuhan."

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.

Lihatlah di sekitar kamu mengenai hadirnya kejahatan, seseorang menyakiti yang lain tanpa adanya 
alasan. Temukan cara untuk menjadikan minggu ini untuk melindungi orang yang tidak bersalah. 
Mungkin membantu mereka berjalan dengan cara yang berbeda dari sekolah, menyediakan makan 
siang, atau membuat kelompok 4 orang bergabung berjalan dengan kamu.
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Setiap pelatih membantu 6 anak selama 4 minggu untuk buah [Kebaikan]. Catat kemajuan mereka di sini. Buat fotokopi sesuai yang diperlukan.
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Setiap pelatih membantu 6 anak selama 4 minggu untuk buah [Kebajikan]. Catat kemajuan mereka di sini. Buat fotokopi sesuai yang diperlukan.
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Head Coach Champions 
Indonesia www.ChildrenAreImportant.com

info@childrenareimportant.com
Kami berlokasi di Meksiko.

1 dari 5 anak di dunia berada di India.

Lihat Paket Misi dalam VBS, 
"Tujuan tanpa batas"

Bayangkan jika Anda menjalani seluruh hidup Anda tanpa mengenal 
seorang pun umat Kristiani atau mendengar nama Yesus Kristus. Itu 
adalah kehidupan normal bagi jutaan anak-anak di India. Mereka 
memiliki banyak kebutuhan karena kurangnya pendidikan, sistem kasta 
yang menindas, dan eksploitasi anak—semua dapat memberi gambaran 
pada kita tentang beberapa hal yang anak-anak tersebut hadapi.

Apa yang bisa kita lakukan untuk membuat perbedaan?

Kita bisa membuat perbedaan dengan memperkenalkan anak pada Tuhan kita Yesus Kristus dengan menyediakan 
VBS yang persis seperti yang gereja Anda lakukan. Beberapa gereja dibuka di seluruh India, tetapi masih banyak yang 
membutuhkan sumber daya dan pelatihan.

Bersama-sama kita bisa mensponsori VBS untuk menginjili komunitas mereka. Pelayanan, "Anak-anak itu Penting" 
sedang menerjemahkan materi Sekolah Minggu dan Sekolah Liburan Alkitab ke dalam delapan bahasa yang 
berbeda di India. Sekarang anak-anak di India dapat mendengar pesan keselamatan seraya memiliki waktu yang 
menyenangkan dan menghadiri VBS.

Bila Anda berpartisipasi dalam "VBS Tanpa Batas", anak-anak dari gereja Anda dapat mempelajari lebih lanjut 
tentang anak-anak dari India, sementara donasi Anda, bersama dengan sumbangan dari orang lain, akan membantu 
menyediakan VBS untuk ribuan anak-anak di seluruh India.

Lihat Paket Misi dalam VBS, "Tujuan tanpa batas"

Mengapa?...

Karena "Anak-anak 
itu Penting"

"Gracias" en 
Malayalam

"Muy bien" en Tamil

"Hola" 
en Hindi

..

K
i

EBV

Churachandpur, Manipur

Trivandrum, Kerala

Chennai, Tamil Nadu

Malaayyalamm
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"Muyy bien" en T


