
 

Bahan CG/Arsip JOY 

Bahan 1 : Dia Cinta Kamu Dan… Tetanggamu  

 

Baca : Kejadian 12 :1-3 

 

Forward : 

Di setiap sudut jalan di kota Yogyakarta, sepertinya tak lepas dari namanya kost-kostan. 

Bahkan sempat aku lihat, lahan yang sekecil apapun, dimaksimalkan untuk dibangun 

sebagai kost-kostan. Yogyakarta, bisa dibilang sebagai Indonesia mini, dari berbagai 

pelosok Indonesia, sepertinya ada. Coba sekarang lihat di kostmu sendiri, kira-kira apa ya 

yang harus kita lakukan untuk mereka? Untuk menjawab pertanyaan itu kita akan belajar 

dari bahan ini. Oke…!!  

 

 

Ice breaker : 

Praktekan cara kamu mengasihi salah seorang teman cellmu (1 menit) 

 

Lesson : 

1. Apa yang Allah inginkan bagi Abram dalam kejadian 12 : 1-3? 

 

 

2. Allah memberkati Abram dan membuat namanya masyur sehingga Abram 

menjadi berkat bagi orang lain. Menurutmu mengapa Allah melakukan hal ini? 

 

 

3. Coba ingat kembali, apa yang mendorong dan apa yang menjadi harapan kamu 

ketika pertama kali menginjakkan kaki di negeri ngayogyakarto hadiningrat 

berhati nyaman ini? 

 

 

4. Bagaimana kamu memandang keberadaan kamu sekarang di lingkngan kost ato 

kampus kamu? 

 

 

5. Allah memberkati orang lain melalui Abram, peran apa yang dapat kamu lakukan 

di lingkunganmu untuk menunjukkan kasih Allah pada teman-temanmu? 

 

 

Caring time dan prayer  

Mensharingkan pokok doa dan saling mendoakan 

 

 

Bahan 2 : Wahhh… Leganya!!! 

 

Baca : Yesaya 11 : 1-11 
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Forward : 

 Kondisi Yehuda pada jaman Yesaya sangat hancur, tidak ada pengharapan, orang-

orang putus asa. Hal ini dirasakan oleh orang-orang yang ditinggalkan di Yehuda pada 

masa tawanan, sedangkan yang lain diangkut ke Babel. Penghancuran ini disebabkan 

oleh ketidaksetiaan dan ketidaktaatan bangsa ini terhadap Allah sehingga IA 

menggunakan bangsa lain untuk mengajarkan betapa kasihNya yang besar dan 

kekecewaanNya terhadap ketidaktaatan mereka.  

 Ditengah perasaan seperti itu, Yesaya memberikan janji Allah tentang pemulihan 

Yehuda. Kondisi jaman sekarang hamper sama, banyak terjadi masalah-masalah baik 

dalam lingkup Umum (bangsa Indonsia) maupun yang spesifik (pribadi). Kerajan Allah 

adadlah ketika janji itu diterima dan di alami.  

 

Ice breaker : 

Jika kamu diberi kedudukan dalam tanduk pemerintahan, kamu mau menjadi apa, 

dibagian mana dan mengapa? 

 

Lesson : 

1. Apa yang menjadi sumber pengharapan bagi bangsa Yehuda saat itu? (ay. 1-5) 

 

 

2. Kata-kata apa yang dapat kamu tuliskan untuk menjelaskan suasana dari ayat 6-

11? 

 

 

3. Jika kamu menjadi bangsa Yehuda pada masa itu, gambarkan perasaan kamu 

ketika mendengar janji itu!!! 

 

 

4. Coba melihat persoalan-persoalan yang kamu hadapi baik itu secara pribadi 

maupun bangsa ini. Janji Allah apa yang dapdat kamu pegang sehingga kamu 

maupun bangsa ini dapat keluar dari tekanan yang ada dan merasakan kerajaan 

Allah. 

 

 

5. Apa usaha kamu untuk menghadirkan kerajaan Allah dalam dirimu maupun 

bangsa ini? 

 

 

Caring time dan prayer  

Mensharingkan pokok doa dan saling mendoakan 

 

 

 

Bahan 3 : Menembus Batas  

 

Baca : Keluaran 3:1-22 
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Forward : 

 Melakukan sebuah misi bukanlah sesuatu yang mudah, Mungkin kita akan 

menghdapi ‘tembok-tembok pembatas’ yang harus kita perjuangkan untuk 

melampauinya. Tembok-tembok yang sepertinya merupakan penghalang dalam 

melakukan misi itu. Tembok itu dapat berupa keluarga, kesehatan, jarak, biaya dan 

tembok yang lainnya.  

 Untuk itulah kita akan belajar sekarang, dari seorang tokoh yang menemukan 

tembok pembatas dalam melakukan misi dari Allah dan akhirnya ia berhasil 

melampauinya. Kalau ia mampu, maka kita pun bisa. Beyond limits. 

 

Ice breaker : 

Jatuhkan tubuhmu ke belakang dan percayalah pada tangan temanmu sebagai tangan 

Allah yang akan menopang kamu. Sharingkan perasaanmu saat itu.  

 

Lesson : 

1. Apa yang diinginkan oleh Allah untuk Musa lakukan? (ay.7-10). Dan baaimana 

respon Musa terhadap permintaan Allah? (3:11, 13; 4:1,10,13) 

 

 

2. Bayangkan situasi seperti itu!! Menurut kamu apa yang menyebabkan Musa 

bereaksi demikian? 

 

 

3. Kalau kamu menjadi Musa bagaiman reaksi kamu saat itu? 

 

 

4. Coba lihat situasimu sekarang, apa yang menjadi penghalangmu untuk percaya 

pada  kekuatan Allah yang memampukan kamu untuk melakukan kehendakNya 

khususnya agar semua orang diselamatkan? 

 

 

5. Pelajaran apa yang kamu dapakan dari sikap Musa menghadapi 

tembok/penghalang dalam menanggapi panggilan Tuhan? 

 

 

Caring time dan prayer  

Mensharingkan pokok doa dan saling mendoakan 

 

 

Bahan 4 : Kau Ku Cinta 

 

Baca : Yohanes  3:16-17  

 

Forward : 
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Seseorang pernah menceritakan suatu illustrasi kepadaku, demikian: seandainya waktu 

penghakiman ada 2 buah jalan, yang satu menuju sorga dan yang lain menuju neraka. 

Saat itu aku ada dijalan menuju sorga, namun aku tidak bisa berjalan dengan gembira, 

aku berjalan dengan menunduk. Selidik punya selidik ternyata, dijalan yang satunya, 

yang menuju ke neraka, ada temanku menatapku dengan pandangan tajam dan menusuk. 

Seolah-seolah berkata “Mengapa, mengapa kamu tidak menceritakan hal keyakinanmu 

pada ku?” cerita itu memang sekedar illustrasi, tapi…bagaimana kita bisa belajar dari 

illustrasi itu. Untuk itu simak yang satu ini.  

 

Ice breaker : 

Ciptakanlah sendiri satu bait lagu tentang cinta  pada Allah dan sesama, kemudian 

nyanyikanlah! 

 

Lesson : 

1. Apa artinya “begitu besar kasih Allah” menurut kamu? 

 

 

2. Kelahiran kembali menyebabkan orang merasakan/melihat/masuk kerajaan Allah, 

sehingga ia memperoleh hidup yang kekal. Semua ini dapat terjadi ketika ia 

percaya dan beriman padaNya. Mengapa demikian? 

 

 

3. Jika diukur, seberapa besar kasih Allah kepada dunia (termasuk kamu) ‘en 

seberapa besar kasih kamu terhadap Allah? Dan bagaimana kasih kamu terhadap 

dunia  (dalam hal-hal jiwa-jiwa)? 

 

 

4. Setelah melihat dirimu, apa yang akan kamu lakukan/kerjakan? 

 

 

5. Tindakan nyata apa yang dapat kamu lakukan agar setiap orang tidak binasa? 

 

 

Caring time dan prayer  

Mensharingkan pokok doa dan saling mendoakan 

 

 

Bahan 5 : Aku Bisa…!!! 

 

Baca : Matius 28:16-20 

 

Forward : 

Ada satu produk minuman, yang menggambarkan bahwa seseorang akan bisa melakukan 

sesuatu dengan meminum produk tersebut. Misalnya saja adegan, seorang penyanyi yang 

ada dibalik panggung, ‘grogi’, tetapi begitu ia minum produk tersebut, ia menjadi pede 
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dan dengan yakinnya naik ke panggung. Trus, apa kaitannya dengan bahan kali ini? 

Eh…mau…tau aja…untu tahu ya…baca bahan ini dong… 

 

Ice breaker : 

Jikalau kamu mendapat kesemaptan untuk bermain sinetron, peran apa yang kamu 

inginkan? Mengapa kamu menginginkannya? 

 

Lesson : 

1. Bagaimana situasi yang terjadi setelah kebangkitan (28:1-15)? Bagaimana kondisi 

murid-murid saat itu? (ay.17) 

 

 

2. Kata Yesus “PadaKu telah diberikan segala kuasa di Sorga dan di Bumi”. Setelah 

kuasa itu diberikan pada mereka, tindakan apa yang diinginkan oleh Yesus agar 

murid-murid melakukan? 

 

 

3. Kuasa yang diterima Yesus bersifat Universal (sorga dan bumi). Kuasa yang 

bersifat universal ini membawa pada tugas yang universal (menyeluruh) gereja 

(tubuh Kristus) yaitu mengabarkan injil, peran apa yang bisa kamu lakukan 

sehubungan dengan tugas yang universal ini? 

 

 

4. Coba renungkan ketika Yesus berbicara padamu secara pribadi “ Aku menyertai 

kamu senantiasa sampai pada akhir jaman “. Tindakan kongkrit apa yang dadpat 

kamu lakukan dari peran tiu? 

 

 

Caring time dan prayer  

Mensharingkan pokok doa dan saling mendoakan 

 

 

 

Bahan 6 : Perjuangan si Pembawa Pesan 

 

Baca : 

 

Forward : 

 

 

Ice breaker : 

 

 

Lesson : 
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Caring time dan prayer  

Mensharingkan pokok doa dan saling mendoakan 

 

 

 

Bahan 7 : Mencapai Garis Finish 

 

Baca : 

 

Forward : 

 

 

Ice breaker : 

 

 

Lesson : 

 

 

Caring time dan prayer  

Mensharingkan pokok doa dan saling mendoakan 

 

 

 


