
 

Bahan CG/Arsip JOY 

Bahan 1 

Living in the spirit 

Galatia 5 : 11-24 

 

 

Selamat datang di dunia yang baru. Setelah kita bisa merasakan kasih dan 

pengampunan Allah melalui Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, timbul 

pertanyaan baru, Apa yang akan kita lakukan selanjutnya ? Kita memulai hidup yang 

baru, yang seperti dikehendaki Allah. Suatu proses yang tidak mudah, dan mungkin 

terus dilakukan sepanjang hidup kita. Kita mencoba untuk beradaptasi dengan 

linkungan yang baru. Itu kira-kira pelajaran dari buku ini. Bagaimana cara kita 

menyesuaikan diri, itu yang kita mau pelajari bersama-sama. So, selamat belajar. 

 

ICE BREAKER 

CONNECT WITH YOUR PARTNER 

Kalau kamu tiba-tiba menjadi artis terkenal, perubahan apa yang akan kamu lakukan? 

  

LESSON : ”Galatia 5:11-24” 

STUDY AND DISCUSS 

1. Apa yang dimaksud Paulus dengan “hidup oleh Roh ?” (lihat 16,18,25) 

2. Apa buah kehidupan oleh dosa dan buah kehidupan oleh Roh ? 

 Yang mana punya pengaruh besar dalam hidupmu ?Sharingkan ! 

3. Meskipun  kita tahu hal yang benar dan salah, mengapa seringkali kita memilih 

yang yang salah ? 

4. Pernah enggak kamu merasakan kemenangan hidup didalam Roh ? Sharingkan ! 

5. Buah-buah roh yang mana yang ingin kamu hasilkan minggu ini ? 

 

 

AYAT HAFALAN 

 

Yoh 14 :23 

Jawab Yesus : ”Jika seorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-

ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama 

dengan dia”. 

 

CARING TIME  

 APPLY THE LESSON AND PRAY TOGETHER 

Sharing QT/Pergumulan/Doa 

   

 

  

  

Bahan 2 



 

Bahan CG/Arsip JOY 

Living in the Honesty 

Kisah 4 :32-5:11 

 

 

Hidup benar dan jujur dalam dunia sekarang ini bukan hal yang mudah, bahkan ada 

pepatah Jawa bilang, urip jujur bakal ajur, yang artinya kalau kita hidup jujur kita 

bisa hancur, karena itu banyak orang hidup dalam kebohongan. Kehidupan kamu 

sendiri bagaimana, bisa ngga kita satu hari saja hidup jujur, ngga bohong, baik 

terhadap orang lain maupun bagi diri sendiri. Mungkin kita bisa berkata, itu kan wajar 

dalam dunia saat ini, sedikit tidak jujur. Tetapi bagi Allah kejujuran adalah hal yang 

sangat penting. Kita mau belajar pada bagian ini, mengapa kejujuran itu penting 

bukan saja bagi Allah tetapi juga bagi komunitas.  

 

ICE BREAKER 

CONNECT WITH YOUR PARTNER 

Jika kamu bisa menjadi orang lain dalam sehari, kamu pengin jadi siapa ? 

  

LESSON : ”Kisah 4:32-5:11” 

STUDY AND DISCUSS 

 

1. Bagaimana kondisi jemaat Yerusalem pada waktu itu ? (Kisah 4:32-35) 

2. Apa motivasi Ananias dan Safira pada waktu itu ? (bandingkan dengan Barnabas 

Kis 4:36-37) 

3. Apa kesalahan Ananias ? Menurut kamu apakah hukuman Allah terlalu keras ? 

(Bandingkan dengan kesalahan yang sering kamu lakukan ) 

4. Menurut kamu, mengapa kejujuran sangat penting bagi Allah ? Bagaimana 

pengaruhnya bagi komunitas ? 

5. Selama ini aku paling sering berbohong untuk : 

a. Menutupi kesalahan 

b. Meluputkan diri dari masalah 

c. Menaikkan gengsi/prestise 

d. Menutupi kebohongan selanjutnya 

e. Melindungi diri/rasa aman 

f. Jawaban lain : 

Bagaimana cara kamu mengubah sikap kamu? Komitmen apa yang akan kamu 

ambil ? 

  

 

 

 

 

 

AYAT HAFALAN 



 

Bahan CG/Arsip JOY 

 

Efesus 4:25 

Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita 

adalah sesama anggota 

 

CARING TIME  

 APPLY THE LESSON AND PRAY TOGETHER 

Sharing QT/Pergumulan/Doa 

 

 



 

Bahan CG/Arsip JOY 

Bahan 3 

Spritual Discipline 

I Kor 9:24-27 

 

 

Untuk memulai sesuatu yang baru diperlukan motivasi yang kuat, tetapi motivasi 

tanpa ada disiplin, semua yang kita lakukan hanyalah angan-angan belaka. Disiplin 

bukan hal yang mudah tetapi banyak hal yang bisa didapatkan. Saat kita dapat 

mendisiplinkan satu bagian dari hidup kita, bagian yang lain dalam hidup kita juga 

akan berubah. Sebagai seorang kristen, disiplin dalam spiritual juga sangat penting. 

Hari ini kita mau belajar dari Paulus mengapa disiplin rohani sangat penting dan 

berguna! Selamat belajar! 

 

 

ICE BREAKER 

CONNECT WITH YOUR PARTNER 

Kalau kamu ikutan dalam perlombaan lari 10K, hal apa yang akan kamu lakukan ? 

  

LESSON : ”I Kor 9:24-27” 

STUDY AND DISCUSS 

1. Paulus mengilustrasikan kehidupan kita seperti perlombaan. Apa yang 

dipersiapkan Paulus dan apa yang menjadi tujuan dia ? 

2. Apakah kamu merasakan kehidupan kamu ’exiting’ seperti yang Paulus rasakan 

sebagai suatu perlombaan?Dalam hal apa? 

3. Dalam perlombaan, bagaiman kondisi kamu saat ini ? 

a. Masih segar : kan baru saja mulai 

b. Biasa aja : tidak ada semangat juang 

c. Ngerasa capek : karena engga pernah latihan 

d. Males : habis selalu gagal dan banyak kesulitan 

e. Semangat : karena hadiahnya besar dan untuk satu pemenang 

f. Jawaban lain  

Apa yang menjadi motivasi kamu ? 

4. Hal apa yang kamu latih selama ini, apa tujuannya ? 

      Bagian mana yang akan kamu tingkatkan seminggu ini ? 

 

AYAT HAFALAN 

I Petrus 5:4 

Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota 

kemuliaan yang tidak dapat layu 

 

CARING TIME  

 APPLY THE LESSON AND PRAY TOGETHER 

Sharing QT/Pergumulan/Doa 



 

Bahan CG/Arsip JOY 

Bahan 4 

Serving God with My Talent 

Matius 25:14-30 

 

 

Kalau ada orang bertanya, ”Apa bakatmu?”, yang sering terjadi kita menjawab 

dengan malu-malu atau jawaban singkat “Tidak tahu”. Tapi ini lebih baik daripada 

ada orang menjawab,”Saya berbakat di bidang menyanyi”,tetapi waktu diminta 

menjadi singer atau song leader menolak dengan alasan malu dan tidak percaya diri. 

Padahal Allah memberikan karunia untuk dikembangkan, satu lagi yang penting, 

Allah menuntut tanggung jawab dari apa yang Dia berikan. Wah gimana dong, kita 

belajar aja sama-sama ! 

 

ICE BREAKER 

CONNECT WITH YOUR PARTNER 

Ceritakan kelebihan masing-masing anggota keluargamu (Kakek, Ortu, Saudara, dll) 

  

LESSON : ”Matius 25:14-30” 

STUDY AND DISCUSS 

1. Dalam cerita diatas, siapakah Tuan, pelayan dan apa itu talenta ? 

2. Mengapa Tuan dalam membagikan talenta tidak sama ? 

 Sikap apa yang diambil para pelayan itu ? 

3. Mengapa Tuan menghukum hamba yang terakhir ? 

4. Apa karunia yang sudah Tuhan berikan kepadamu ? 

5. Kalau saat ini Tuan itu kembali dari perjalannya dan menanyakan tanggung jawab 

kamu, apa yang akan kamu katakan ? 

 

AYAT HAFALAN 

II Tim 4:2 

”Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya......” 

 

CARING TIME  

 APPLY THE LESSON AND PRAY TOGETHER 

Sharing QT/Pergumulan/Doa 

 



 

Bahan CG/Arsip JOY 

Bahan 5 

Loving Others 

I Yoh 4:7-21 

 

 

Kalimat yang paling kita harapkan dari orang lain adalah ”I Love You,Saya mencintai 

kamu”. Kalimat ini juga punya kekuatan yang luar biasa, permusuhan bisa 

dihindarkan, kekecewaan dan luka hati disembuhkan; hati yang letih dan loyo 

menjadi bersemangat sepertinya punya tenaga ekstra. Tetapi sayangnya kalimat ini 

lebih sering bersifat sementara, punya tujuan tertentu dan lebih banyak disalahartikan. 

Hari ini kita mau merenungkan kembali arti Kasih,mengapa kita mengasihi dan 

bagaimana kasih didalam hatiku selama ini. Selamat mereflesikan diri  

 

ICE BREAKER 

CONNECT WITH YOUR PARTNER 

Kapan kamu merasa sangat dikasihi ? Misalnya waktu diberi sesuatu, diperhatikan, 

dll. 

  

LESSON :  

STUDY AND DISCUSS 

1. Menurut Yohanes mengapa kita mengasihi Allah ? (ayat 9,19). Bagaimana 

dengan kamu, mengapa mengasihi Allah ? 

2. Bagaimana cara Allah menyatakan kasihnya? (ayat 9b-10)? Bagaimana secara 

pribadi kamu merasakan Allah menyatakan kasihnya? 

3. Siapa orang yang menurut kamu dapat menjadi teladan dalam kasih ? Hal apa 

yang kamu lihat ! 

4. Apa karunia yang sudah Tuhan berikan kepadamu ? 

6. Kalau saat ini Tuan itu kembali dari perjalannya dan menanyakan tanggung jawab 

kamu, apa yang akan kamu katakan ? 

 

AYAT HAFALAN 

II Tim 4:2 

”Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya......” 

 

CARING TIME  

 APPLY THE LESSON AND PRAY TOGETHER 

Sharing QT/Pergumulan/Doa 

 

 

 

 

 

 



 

Bahan CG/Arsip JOY 

 

BAHAN 6 

SHARING MY FAITH 

 

“Menceritakan Yesus Kristus?, Wah itu bukan bakatku deh, Aku mau melakukan apa 

saja yang lain, tapi untuk yang satu ini rasanya aku engga bisa.” Banyak orang 

mengalami kesulitan dalam menceritakan Injil, bahkan seseorang bisa 

mengemukakan 1002 alasan untuk tidak melakukannya. Padahal kalau mereka 

mengalami suatu peristiwa yang menakjubkan atau setelah menonton film bagus, 

mereka menceritakan dengan penuh semangat dan berusaha mempengaruhi dengan 

cara yang kreatif. Mengapa sangat sulit?, mwngapa kita harus memceritakan Injil, itu 

hal yang mau kita pelajari hari ini, so selamat mencari dan menemukan jawabannya. 

 

ICE BREAKER 

Connect With Your Group 

Sebutkan barang milik kamu yang paling berharga, mengapa? 

 

LESSON: Kisah 8: 26-40 

Study and Discuss 

1. Apa yang dilakukan sida-sida di Yerusalem, apa yang dia dapatkan disana? 

Menurut kamu, mengapa Tuhan mengutus Filipus untuk bertemu sida-sida? 

2. Ceritakan dengan bahasa kamu sendiri bagaimana Filipus menceritakan Injil 

kepada sida-sida! 

3. Apa yang membuat kamu sulit untuk menceritakan Injil pada orang lain? 

4. Bagaimana cara kamu mulai membagikan iman pada orang lain? 

5. Lihat disekitar kamu, kepada siapa kamu akan menceritakan Injil minggu ini, 

buatlah list dan selalu didoakan! 

 

II Timotius 4: 2 

“Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya…” 

 

CARING TIME 

Apply The Lesson and Pray Together 

Sharing QT/pergumulan/doa……30’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bahan CG/Arsip JOY 

 

 

BAHAN 7 

 

WORKING WITH OTHERS 

 

Dalam sebuah orkestra, lagu yang dinyanyikan akan terasa begitu indah dan harmoni 

apabila setiap bagian dari alat musik dijalankan sesuai dengan fungsinya, ada bagian 

yang lebih keras, ada bagian yang mempunyai suara lembut, ada yang kecil dan 

tinggi. Demikian pula dalam kehidupan kita, kesatuan itu sangat penting. Kesatuan 

bukan berarti kita menjadi samatetapi kita bisa memahami, mendukung dan saling 

menjaga, karena kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Bagian mana kamu, hal apa 

yang bisa kamu lakukan, kita mau melihat sama-sama. 

 

ICE BREAKER 

Connect With Your Group 

Kalau kamu menjadi barang yang ada di kamar kamu, kamu mau menjadi apa, 

sebutkan alasan kamu? 

 

Lesson: “ I Kor 12: 12-26” 

Study and Discuss 

1. Pada ayat 12-13, Hal apa yang Paulus tekankan? 

2. Menurut kamu, mengapa kesatuan sangat penting? 

3. Apa yang menjadi keuntungan dan masalah yang timbul saat kamu 

bekerjasama? 

4. Hal apa yang membuat kamu merasakan bersatu dengan orang lain? 

5. Renungkan diri kamu sendiri, bagaimana kamu menempatkan diri kamu di 

dalam CG dan pelayanan? Hal apa yang masih menjadi kendala? 

 

Roma 12: 5 

“…demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus; tetapi 

kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain.” 

 

CARING TIME 

Apply The Lesson and Pray Together 

Sharing QT/pergumulan/doa……30’ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bahan CG/Arsip JOY 

 

BAHAN 8 

TO BE MATURE 

 

Ingat engga ama Cecep, seseorang yang udah dewasa tetapi mempunyai pikiran 

seperti anak kecil, bagaimana menurut kamu, Mungkin ada yang bilang 

lucu,memalikan, kasian ya…Tapi itu yang terjadi sekarang ini, bahkan Mungkin 

kamu salah satunya. Lho kok nuduh! Paulus yang bilang lho! Banyak orang yang 

seharusnya sudah dewasa kalau dilihat dari usia, tetapi pemahaman tentang Allah 

tidak bertumbuh. Nah sekarang ini kita akan mentest diri kita masing-masing lewat 

bahan ini, selamat merenung! 

 

ICE BREAKER 

Connect With Your Group 

Waktu kamu kecil, cerita apa yang kamu dengar tentang diri kamu sndiri? 

 

Lesson: “ Ibrani 5: 11-6: 3” 

Study and Discuss 

1. Apa yang membuat Paulus frustasi kepada jemaat saat itu? (ayat 11-12) 

2. Apa yang dimaksud dengan makanan keras dan susu? 

3. Bagaimana makanan keras membantu pertumbuhan di dalam Kristus? (ayat 

14) 

4. Menurut kamu, apakah “susu” juga penting? Sampai sejauh mana itu penting? 

5. Kalau pertumbuhan rohani kamu digambarkan dalam pertumbuhan pada 

pohon, kamu ada dalam kondisi mana? 

 Biji, masih baru mengenal Allah 

 Kecambah, masih tergantung pada orang lain 

 Pohon berdaun satu, mulai belajar untuk mandiri 

 Pohon dewasa, sudah bisa mengontrol diri 

 Pohon berbuah, melayani dan menghasilkan buah 

 Jawaban lain 

Jelasakan jawaban kamu! 

 

Ibrani 6: 1b 

Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan 

beralih kepada perkembangannya yang penuh. 

 

 

CARING TIME 

Apply The Lesson and Pray Together 

Sharing QT/pergumulan/doa……30’ 

 



 

Bahan CG/Arsip JOY 

 

SUPPLEMENT 

 

BAHAN 1 LIVING IN THE SPIRIT 

Tujuan: 

 Anggota dapat menyadari kehidupan pribadi, pengaruh kehidupan dosa dan 

kehidupan yang benar di dalam pimpinan Roh! 

 Menencourage dan mengajak anggota untuk hidup yang benar di dalam Roh dan 

menghasilkan buah yang sejati. 

Pertanyaan: 

1. Apa yang dimaksud Paulus dengan ” … hidup oleh roh…” (lihat ayat16,18,25) 

 Hidup yang tidak menuruti keinginan daging 

 Hidup bebas dari hukum Taurat 

 Hidup yang seluruhnya dikuasai oleh Roh 

2. Apa buah kehidupan oleh dosa dan buah kehidupan oleh Roh? 

 Buah kehidupan dosa, ayat 19-21 

Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, 

perselihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, 

kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. 

 Buah kehidupan oleh Roh, ayat 22-23 

Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, 

kelemahlembutan, penguasaan diri. 

Yang mana punya pengaruh besar dalam hidupmu? 

Membuka pikiran untuk anggota dapat menyadari kondisi pribadi dan ada 

kerinduan untuk mengubahnya. 

3. Meskipun kita tahu hal yang benar dan salah, mengapa seringkali kita memilih 

yang salah? 

 Kita masih terikat dengan pola kehidupan yang lama, ada keinginan untuk 

kembali, dan disini iblis mengambil peranan yang besar. Iblis mempengaruhi 

pikiran kita seolah-olah kehidupan daging itu lebih menguntungkan, padahal hal 

ini hanya keuntungan semu yang kemudian hilang dan menghasilkan penderitaan 

yang berkepanjangan. 

 Kita memilih berdasarkan emosi sesaat dan bukan berdasarkan visi hidup yang 

jelas 

 Kita tidak menjaga hubungan dengan Roh Kudus 

4. Pernah engga kamu merasakan kemenangan hidup di dalam Roh? Sharingkan! 

Dengan pernah merasakan hidup yang berkemenangan di dalam Roh akan 

membuat semakin percaya diri dan menyadari bahwa banyak hal positif yang 

dihasilkan dari hidup di dalam Roh. 

5. Buah-buah Roh yang mana yang ingin kamu hasilkan minggu ini? 

Menantang anggota untuk melatih anggota untuk lebih hidup di dalam pimpinan 

Roh dengan melakukan aplikasi yang konkret. 



 

Bahan CG/Arsip JOY 

 

BAHAN 2 LIVING IN HONESTY 

Tujuan: 

 Membuka pikiran anggota bahwa kejujuran itu sangat penting bagi Allah dan jga 

komunitas. 

 Mengajak anggota untuk hidup jujur terhadap Allah dan hal itu akan membangn 

dan menguatkan komunitas 

 

Pertanyaan: 

1. Bagaiman kondisi jemaat Yerusalem pada waktu itu? (Kis 2: 32-35) 

 Kehidupan jemaat pada waktu itu damai, saling mempercayai satu sama lain, satu 

hati, dan selalu melihat pada kebutuhan bersama dan saling berbagi satu sama lain 

dengan kepunyaan yang mereka miliki. 

2. Apa motivasi Ananias dan Safira pada waktu itu (bandingkan dengan Barnabas  

Kis 4: 36-37) 

 Ingin mendapatkan pujian dan kehormatan dari orang lain, sepeti yang 

dilakukan Barnabas 

 Tekanan masyarakat  gengsi 

 Menyimpan sebagian hasil karena takut kekurangan  

 Takut berkorban lebih banyak  

3. Apa kesalahan Ananias? Menurut kamu apakah hukuman Allah ini telalu keras? 

(bandingkan dengan kesalahan yang kamu lakukan) 

 Kesalahan Ananias bukan karena menyimpan sebagian dari hasil penjualan, tetapi 

karena melakukan kebohongan, ketamakan dan kemunafikan. Hukuman Allah 

sangat keras karena perbuatan Ananias dapat meracuni gereja yang baru mulai 

bertumbuh. Dan dosa seseorang juga bisa mempengaruhi komunitas, contoh; karena 

dosa Akhan yang menyembunyikan harta Yerikho, Orang Israel saat Israel 

menyerang Kota Ai menjadi kalah (Yosua 7: 1-17). 

4. Menurut kamu, mengapa kejujuran sangat penting bagi Allah? Bagaimana 

pengaruhnya bagi komunitas? 

Kalau kita berdusta, sebenarnya kita menghalangi Roh Kudus bekerja didalam kita. 

Komunitas Alah yang dibangun pada waktu itu bisa hancur dan orang jadi munafik, 

tidak percaya satu sama lain dan kemudian menimbulkan dosa yang lain. 

5. Pelajaran apa yang kamu dapat hari ini? Komitmen apa yang akan kamu ambil! 

 Leader menencourage anggota untuk belajar terbuka satu sama lain dan mau hidup 

dalam kejujuran yang diaplikasikan dalam sharing kehidupan teman-teman. 

 

BAHAN 3  SPIRITUAL DISCIPLINE 

Tujuan: 

 Anggota punya pengertian bahwa disiplin dalam kerohanian itu sangat penting 

dalam hidup yang baru 



 

Bahan CG/Arsip JOY 

 Anggota termotivasi untuk melatih diri dalam melakukan disiplin rohani dalam 

saat teduh dan doa. 

Pertanyaan: 

1. Paulus mengilustrasikan kehidupan kita seperti perlombaan. Apa yang 

dipersiapkan Paulus dan apa yang menjadi tujuan dia? 

 Berlatih dengan benar sungguh-sungguh. Tujuan yang dicapai adalah mahkota yang 

abadi. 

2. Apakah kamu merasakan kehidupan kamu seperti yang Paulus rasakan sebagai 

suatu perlombaan? Dalam hal apa? 

 Anggota dapat merasakan sulitnya kehidupan ini dan mulai menyadari perlunya 

motivasi dan semangat untuk mulai melatih diri dengan melakukan disiplin 

pribadi. 

3. Dalam perlombaan, bagaimana kondisi kamu saat ini? 

a. masih segar, kan baru aja mulai 

b. biasa aja, karena engga ada pengaruhnya sih 

c. ngerasa capek dan sakit-sakitan, habis engga pernah latihan 

d. males, habis selalu gagal dan banyak kesulitan 

e. semangat, karena hadiahnya kan cuman untuk satu orang pemenang 

f. lainnya:…. 

Anggota dapat menyadari kondisi yang mereka rasakan saat ini. Leader 

menencourage anggota untuk lebih meningkatkan diri. Apa yang menjadi motivasi 

kamu? Anggota mulai punya spirit untuk mulai berlatih. Leader menencourage 

mereka dengan keuntungan yang didapat saat mulai melakukan latihan rohani, 

mungkin Leader bisa mensharingkan pengalaman pribadinya 

4. Bagaimana latihan kamu selama ini, hal apa yang kamu latih? 

 Anggota menyadari apa yang telah dilakukan saat inidan merencanakan untuk 

melatih bagian yang masih sulit dan menjadi kesulitan 

5. Latihan apa yang akan kamu tingkatkan dalam minggu ini? 

 Leader menencourage anggota untuk mengimplementasikan latihan rohani dalam 

kehidupan yang nyata, bikin schedule dan yang lain. 

 

BAHAN 4  SERVING GOD WITH MY TALENT 

Tujuan: 

 Anggota menyadari talenta yang mereka miliki dan menyadarkan tanggung 

jawab mereka kepada Allah atas berkat yang mereka miliki. 

 Anggota dapat mengembangkan talenta mereka dalam pelayanan di CG, 

ministry atau gereja. 

 

Pertanyaan: 

1. Dalam cerita diatas, siapakah Tuan, pelayan dan apa itu talenta? 

 Tuan  Tuhan Allah sendiri yang empunya segala kekayaan 

 Pelayan  mewakili orang-orang yang diberi berkat dan tanggung jawab. 



 

Bahan CG/Arsip JOY 

 Talenta  berkat dan bakat/kemampuan yang diberikan Tuhan secara pribadi. 

2. Mengapa Tuan dalam membagikan talenta tidak sama? Sikap apa yan diambil 

para pelayan itu? 

Setiap orang diberikan berkat sama Tuhan sudah sesuai dengan apa yang mampu 

dia kerjakan, point yang penting, Allah tidak mengharapkan kita melakukan 

sesuatu yang melebihi kemampuan kita, tapi sesuai dengan apa yang bisa kita 

lakukan. Sebagai pelayan, sikap yang dilakukan adalah menghargai berkat itu 

sebagai karunia yang harus dikembangkan dan digunakan untuk orang yang lain. 

3. Menurutmu, mengapa Tuhan menghukum hamba yang terakhir? 

Karena dia tidak mau mengembangkan berkatnya, ia adalah seorang yang 

pemalas dan egois, melihat pada orang lain, bukan mengucap syukur untuk apa 

yang sudah Tuhan berikan, karena itu ia pantas dihukum Allah  suatu tempat 

dimana terdapat ratapan dan kertak gigi. 

4. Apa talenta yang sudah Tuhan berikan kepadamu? 

Anggota diharapkan menyadari kemampuan yang diberikan Allah, bisa juga 

dengan meminta teman yang lain melihat bakat dan kemampuan dia. 

5. Kalau saat itu Tuan itu kembali dari perjalanannya dan bertanya kepadamu, apa 

jawaban kamu? 

Anggota mensharingkan pengalaman pribadi, leader menantang anggota untuk 

bertanggung jawabterhadap berkan yang sudah diberikan Allah dengan cara 

mengembangkan talenta yang teman-teman miliki. 

 

 

BAHAN 5   LOVING OTHERS 

Tujuan: 

 Anggota dapat menyadari kehendak Allah untuk menjadi kasih Allah bagi orang 

lain. 

 Anggota dapat mengimplementasi kasih Alah dengan belajar mengampuni orang 

lain, menunjukkan kasih secara nyata kepada komunitas. 

Petanyaan: 

1. Menurut Paulus mengapa kita mengasihi Allah? (ayat9, 19) 

 Ayat 9  supaya kita dapat menunjukkan kasih Allah kepada orang lain 

 Ayat 19  karena Alah terlebih dahulu mengasihi kita 

2. Bagaimana cara Allah menyatakan kasihnya? (ayat 9b-10) 

 Mengutus Yesus Kristus untuk turun ke dunia sebagai pendamai bagi dosa- dosa 

kita sehingga kita boleh hidup oleh Dia 

Secara pribadi buat kamu? 

 Anggota menceritakan pengalaman mereka bagaimana Allah mengasihi mereka. 

3. Siapa orang yang menurut kamu dapat menjadi teladan dalam kasih? 

Sharingkan! 

 Anggota menceritakan seseorang yang menjadi contoh dalam kehidupan mereka 

dalam mengasihi orang lain. 



 

Bahan CG/Arsip JOY 

4. Mengasihi terkadang lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, bagaimana 

cara kamu bertumbuh dalam kasih terhadap orang lain? 

 Menencourage anggota untuk mengikuti teladan Yesus dan meminta 

pertolongan dari Roh Kudus. Bentuk aplikasi yang langsung dalam mengasihi 

bisa dilihat dalam I Kor 13: 1-3, Roma 12: 9-21 

5. Ada engga sekarang ini teman/saudara yang masih kamu benci? 

Dari pelajaran hari ini, apa yang akan kamu lakukan? 

Menantang anggota untuk lebih merasakan kasih Allah dengan cara 

mengampuni orang yang dibenci dan menguatkan mereka bahwa ada sesuatu 

yang indah saat kita bisa mengampuni orang yang lain. 

 

 

BAHAN 6   SHARING MY FAITH 

Tujuan: 

 Anggota menyadari bahwa banyak orang yang belum mengenal dan mengalami 

kesulitan dalam berhubungan dengan Allah 

 Anggota punya semangat untuk membuat Impact List dan mencoba untuk 

memberitakan Injil dengan cara yang sederhana 

 

Pertanyaan: 

1. Apa yang dilakukan sida-sida di Yerusalem, apa yang dia dapartkan disana? 

Sida-sida beibadah kepada Allah di Yerusalem, tetapi dia kesulitan untuk 

memahami pelajaran, jadi apa yang dia lakukan hanyalah sekedar beribadah 

secara lahirian saja. 

Menurut kamu, mengapa Tuhan mengutus Filipus untuk bertemu sida-sida? 

Supaya Filipus dapat menjelaskan dengan benar dan lebih dalam mengenai 

Injil dan Yesus Kristus, sehingga sida-sida itu juga bisa diselamatkan dan 

ambil bagian dalam kerajaan surga. 

2. Ceritakan dengan bahasa kamu sendiri bagaimana Filipus menceritakan Injil 

kepada sida-sida! 

Anggota belajar untuk membuat cerita bagaimana cara menceritakan Injil 

kepada orang yang lain. 

3. Apa yang membuat kamu sulit untuk menceritakan Injil pada orang lain? 

Anggota mensharingkan kesulitan dan halangan dalam menceritakan Injil 

kepada orang lain. Leader menencourage bagaimana setiap kesempatan 

digunakan oleh Allah (seperti Filipus). Leader juga bisa menceritakan model-

model pembertitaan Injil dengan membaca buku “ Menjadi orang Kristen 

yang menular” (karangan Bill Hybels)  

4. Bagaimana cara kita mulai membagikan iman kita kepada orang lain? 

 Pastikan kita memahami dasar-dasarnya dan merasakan pengalaman secara 

pribadi, sehingga kita bisa menjelaskan dengan benar. 
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 Berdoa kepada Allah, meminta Allah bekerja dan membukakan hati orang 

yang mau dilayani. 

 Berdoa kepada Roh Kudus untuk memimpin kita sehingga kita punya 

kepekaan dan bisa melihat setiap kesempatan untuk bercerita. 

5. Lihat disekitar kamu, kepada siapa kamu akan menceritakan Injil minggu ini, 

buatlah list dan selalu didoakan! 

 Menencourage anggota untuk mempunyai impact list, seseorang yang 

diperhatikan secara khusus supaya mereka menerima berkat Injil. 

 

 

 

BAHAN 7   WORKING WITH OTHERS 

Tujuan: 

 Anggota dapat mengerti pentingnya kesatuan didalam Yesus Kristus 

 Anggota dapat menyadari posisinya dan menempatkan diri dalam pelayanan yang 

dilakukan 

 Anggota dapat saling memahami, bekerjasama dan saling mendukung satu sama 

lain 

 

Pertanyaan: 

1. Pada ayat 12-13, hal apa yang Paulus tekankan? 

Walaupun kita berbeda satu sama lain, tetapi kita mempunyai kesatuan di 

dalam Roh, Yesus Kristus yang menyatukan kita, dan kita menjadi satu 

bagian didalam Dia. Kesatuan adalah hal yang amat penting. 

2. Menurut Paulus, mengapa kesatuan adalah hal yang amat penting? 

 Tubuh tidak akan behasil tanpa bagian yang lain  kita saling 

membutuhkan satu sama lain 

 Meskipun kita masing-masing berbeda, tetapi yang kita pikirkan dan miliki 

adalah sama Yesus Kristus. 

 Sebagai bagian dari tubuh Kristus, kita membutuhkan dukungan dari 

bagian yang lain, caring satu sama lain (ayat 25-26). 

3. Apa yang menjadi keuntungan dan masalah yang timbul saat kita bekerjasama? 

 Anggota mensharingkan pandangan pribadi dan pengalaman mereka untuk 

menjadi satu dalam komunitas. Leader menencourage anggota untuk 

mengidentifikasikan hal-hal yang positif yang mendorong untuk bekerja 

bersama dalam tim, menghadapi kesulitan yang dirasakan dan 

menyelesaikannya dengan baik 

4. Hal apa yang membuat kamu merasakan kesatuan dengan bagian yang lain? 

 Anggota mensharingkan pengalaman. Leader membantu mereka untuk 

mengimplementasikan dalam pelayanan dan CG. 

5. Renungkan diri kamu sendiri, bagaimana kamu menempatkan diri kamu di dalam 

CG dan pelayanan? Hal apa yang menjadi kendala? 
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Anggota didorong utnuk lebih aktif dengan motivasi yang benar untuk 

melakukan pelayanan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-

masing di CG dan ministry.  

  

 

 

BAHAN 8   GROWING WITH FAITH 

Tujuan: 

 Anggota dapat menyadari bahwa pertumbuhan spiritual itu merupakan hal yang 

sangat penting  

 Anggota dapat didorong untuk meningkatkan diri dan bertumbuh dalam spiritual 

 

Pertanyaan: 

1. Mengapa Paulus frustasi kepada jemaat saat itu? (ayat 11-12) 

 Karena jemaat lambat dalam mendengar pengajaran, seharusnya sudah bisa 

lebih dalam, hanya berkisar pada hal-hal yang dangkal. 

2. Apa yang dimaksud dengan makanan keras dan susu? 

 Susu  belum mengerti hal-hal kebenaran 

 Makanan keras  dapat mengerti kebenaran, dapat membedakan hal yang 

baik dan salah. 

3. Bagaimana makanan keras membantu pertumbuhan dalam Kristus? (ayat 14) 

 Dengan mengerti hal yang mendasar, kita bisa memahami lebih dalamajaran 

dan pekerjaan Tuhan, tidak mudah goyah, bisa dibentuk dan bertumbuh. 

Sharingkan pengalaman kamu! 

 Anggota didorong untuk mensharingkan kesulitan dan pergumulan yang 

dihadapi saat merasakan pertumbuhan dan menencourage mereka bahwa ada 

keuntungan yang bisa didapatkan kalau kita makan makanan keras. 

4. Menurut kamu, apakah “susu” juga penting? 

 Susu tetap diperlukan bagi teman yang baru bertumbuh untuk menjadi dasar 

di dalam pemahaman akan Allah, karena kalau langsung belajar hal yang 

kompleks pasti akan membingungkan dan menimbulkan pengertian yang 

salah. 

5. Kalau pertumbuhan rohani kamu digambarkan dalam pertumbuhan pada pohon, 

kamu ada dalam kondisi mana? 

a. biji, masih baru mengenal Allah 

b. kecambah, masih tergantung pada orang lain 

c. pohon berdaun satu, mulai belajar untuk mandiri 

d. pohon dewasa, sudah mengerti dan bisa mengontrol diri 

e. pohon berbuah, mulai melayani dan menghasilkan buah 

f. lainnya:….. 
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Anggota memahami posisi mereka, leader menencourage mereka bahwa 

pertumbuhan rohani adalah suatu proses dimana setiap individu memiliki 

tingkatan dan waktu yang berbeda dalam mencapainya. 

Usaha apa yang kamu lakukan supaya kamu semakin bertumbuh? 

 Anggota didorong untuk melakukan tindakan yang nyata dan konkret untuk 

membantu pertumbuhan rohani mereka.  
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