
 

Bahan CG/Arsip JOY 

 BAHAN 1 

RECEIVING LOVE FROM GOD 

 

1 Yoh 4: 7-21 

 

FOREWARD 

Kata “I love You” seperinya buka kata-kata yang asing terdengar di telinga kita. Bahkan 

ada beberapa orang yang dengan mudahnya mengatakan kata-kata itu kepada banyak 

orang. Apalagi jika kata-kata itu diucapkan pada orang yang berlawan jenis, orang mulai 

berpresepsi yang lain, suasana bisa berubah menjadi sentimental. Bayangkan Allah 

mengatakan “I Love You” padamu, kata-kata yang lebih daripada sebuah kata 

sentimental ataupun lebih dari kata-kata pasaran. Coba kamu rasakan bahwa Allah benar-

benar mencintaimu. 

 

ICE BREAKER 

Kalau kamu diberi kesempatan oleh satu orang pejabatuntuk meminta satu buah hadiah. 

Apa yang akan kamu minta? 

 

LESSON 

Study and discuss 

1. Pada ayat 10 disebutkan”…mengutus anakNya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa 

kita…” menurutmu apa yang dimaksud dari ayat tersebut? Dan mengapa Allah 

melakukannya? 

2. Sebagai bentuk bahwa kita telah didamaikan oleh Allah itu seperti apa dalam 

kehidupan nyata kita? (ayat 18-21) 

3. Menurutmu mana yang lebih sulit kamu hadapi? 

4. Baca kembali ayat 9 dan 10. Penulis menggunakan kata kami dan kita, ulangi dengan 

mengganti kata itu dengan namamu dan kamu. Renungkan secara pribadi  tentang 

kasih Allah untukmu. Bagaimana responmu tentang deklarasi kasih Allah padamu? 

 

 

 

 

BAHAN 2  

RECEIVING FORGIVENESS FROM GOD 

 

Hosea 14 

 

FOREWARD 

Pernah dalam satu buku, menyebutkan bahwa iblis bekerja untuk menyerang manusia 

dengan menggunakan 2 cara. Cara pertama adalah menggoda manusia untuk berbuat dosa. 

Sedangkan cara kedua adal;ah membuat orang tersebut merasa bersalah dan rasa tak 

termaafkan. Allah menjanjikan pengampunan kepada setiap orang yang mengakui 

kesalahannya. Rasakan dan nikmati bahwa Allah sungguh-sungguh mengampunimu. 

 

ICE BREAKER 
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Waktu kamu masih kecil, siapa yang biasa menjadi tempatmu berlindung jika kamu 

sedang dimarahi? 

 

LESSON 

Study and Discuss 

1. Apa yang membuat Hosea meminta bangsa Israel bertobat? 

2. Pada ayat 5-9 adalah janji Allah, ganti dengan namamu. Janji Allah yang mana yang 

paling berkesan buatmu? 

3. Akhir-akhir ini sikap apa yang kamu rasa tidak menyenangkan hati Tuhan? 

4. Bagaimana kamu meresponi pengampunan Allah? 

 

 

 

BAHAN 3  

RECEIVING COMFORT FROM GOD 

 

Ayub 16: 1-5, 42: 1-6 

 

FOREWARD 

Bayangkan dalam 1 hari Ayub mengalami kejadian buruk yang beruntun. Pasti ia 

mengalami kesedihan yang luar biasa. Bayangkan juga jika kamu mengalaminya, pasti 

kamu ingin ada yang mendukungmu. Tetapi yang terjadi pada Ayub, ia tidak mendapa 

dukungan dari sahabat-sahabatnya, bahkan istrinyapun tidak. Hanya satu yang begitu 

setia mendukung Ayub, rasakan dan temukan pa yang membuat Ayub tetap kuat. 

 

ICE BREAKER 

Ceritakan pengalamanmu waktu dicuekin orang dan bagaiman perasaanmu waktu itu? 

 

LESSON 

Study and Discuss 

1. Apa yang dialami oleh Ayub? (Ayub 1: 13-19) 

2. Bayangkan kamu ada di posisi Ayub, dan sahabat-sahabat yang kamu harapkan 

menghibur justru membuatmu ‘down’, bagaimana kira-kira perasaanmu saat itu? 

3. Apa yang membuat Ayub berubah sifat? (Ayub 42: 1-6) 

4. Apa yang membuatmu takut saat menghadapi masalah yang berat? 

 

BAHAN 4 

RECEIVING HOPE FROM GOD 

 

I Raja-raja 19: 1-8 

 

FOREWARD 

Pernah dengar istilah Madesu? Singkatan dari MAsa DEpan SUram. Sepertinya begitu 

tak berpengharapan. Kamu Mungkin pernah mengalami hal itu, atau yang lebih keren 

disebut hopeless. Sekarang, melalui bahan ini, coba lihat…apa yang Allah katakan 

 pada kita jika kita menghadapi situasi hopeless. 
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ICE BREAKER 

Coba gambarkan wajah orang yang penuh pengharapan 

 

LESSON 

Study and Discuss 

1. Apa yang membuat Elia merasa ketakutan, tidak ada harapan dan bagaimana reaksi 

Elia pada waktu itu? 

2. Bagaimana reaksimu jika kamu merasa putus asa dan tidak ada harapan? 

3. Apa yang dilakukan Allah untuk memberikan semangat kepada Elia dan perubahan 

apa yang dialami Elia setelah itu? 

4. Pelajaran apa yang kamu dapat dari bahan ini? 

 

 

 

BAHAN 5 

RECEIVING PEACE FROM GOD 

 

Mazmur 62 

 

FOREWARD 

“Peace yo, damai…” kata-kata itu Mungkin sering kamu dengar atau bahkan keluar dari 

mulut kamu sendiri. Peace, peace…sepertinya kata itu bukanlah kata yang asing ditelinga 

kita. Dengan gampangnya kita mengucapkan kata-kata itu. Coba kamu merenungkan arti 

dari kata peace itu! Apa kamu  bisa merasakan bahwa makna peace sungguh dalam lebih 

dari sekedar kata-kata picisan? Rasakan dan temukan rahasia…dari… P.E.A.C.E 

 

ICE BREAKER 

Biasanya orang melambangkan peace dengan menggunakan 2 jari lambing Victory. 

Kalau kamu diminta untuk melambangkan peace, seperti apa kamu melambangkannya? 

 

LESSON 

Study and Discuss 

1. Coba catat semua yang dikatakan pemazmur tentang Allah pada pasal ini? Mana yang 

paling berkesan untukmu? 

2. Menurutmu mengapa Daud bisa tetap tenang ketika ia menghadapi masalah? 

3. Sharingkan pengalamanmu ketika merasakan kedamaian saat menghadapi masalah! 

4. Apa yang dapat kamu pelajari dari pengalaman Daud ini? 

 

 

 

BAHAN 6 

RECEIVING GUIDANCE FROM GOD 

Mazmur 32: 8-11 

 

FOREWARD 
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Suatu petunjuk dibuat untuk membantu, kecuali ada orang yang meyelewengkannya 

dengan memberi petunjuk yang salah dan mencelakakan. Bisa membayangkan jika Allah 

memberikan petunjuk yang salah? Bayangkan dan bersyukurlah jika kamu menemukan 

bahwa bayanganmu itu tidak mungkin terjadi 

 

ICE BREAKER 

Seandainya kamu pemimpin tim dalam penjelajahan masuk ke dalam hutan yang lebat, 

tanda/ petunjuk apa yang kan kamu berikan supaya kalian tidak tersesat? 

 

LESSON 

Study and Discuss 

1. Tuliskan janji Allah yang ada pada ayat 8? Bagaimana pegalamanmu dalam hal ini? 

2. Menurutmu mengapa Allah berkomunikasi dengan perumpamaan/perbandingan 

dengan kuda atau bagal? Apa arti perumpamaan ini untukmu? 

3. Sharing pengalamanmu ketika kamu mengikuti petunjuk Tuhan dan sharingkan juga 

pengalamanmu saat kamu menentang kehendak Tuhan? Rasakan bedanya! 

4. Waktu kamu mengikuti perintah Tuhan, apa yang menjadi kesulitan? 

5. Baca pasal ini sekali lagi, ganti kata kamu dan kau dengan namamu. Bagaimana 

perasaanmusetelah membaca pasal ini dan pelajaran apa yang kamu dapat dari bahan 

ini? 

 

 

BAHAN 7 

RECEIVING IDENTITY FROM GOD 

Yesaya 43: 1-7 

 

FOREWARD 

Untuk melihat kepada orang lain terasa lebih mudah daripada melihat pada diri sendiri. 

Entah itu kesalahan orang lain atau kelebihan orang lain. Pernahkah kamu memikirkan 

untuk melihat ke dirimu sendiri, entah kesalahan dan kelebihanmu. Temukan dan lihatlah 

betapa menakjubkannya Ia menciptakan dirimu. 

 

ICE BREAKER 

Jika kamu boleh memilih nama keluarga, nama keluarga apa yang kamu pilih dan 

mengapa? 

 

LESSON 

Study and Discuss 

1. Dalam pasal ini beberapa ayat mengungkapkan pandangan Allah tentang siapakah 

kamu, sebutkan dan mana yang berbicara kepadamu secara pribadi? 

2. Perhatikan ayat 7 “ semua orang disebutkan dengan namaKu…”. Renungkan dan 

ulangi kata-kata itu beberapa kali. Apa arti ayat ini untukmu? 

3. Pernahkah kamu merasa tidak berharga, bukan siap-siapa dan suka membandingkan 

dirimu dengan orang lain. Sharingkan! 

4. Bagaimana pasal ini memberi kekuatan kepadamu tentang siapakah kamu di mata 

Allah? Sharingkan! 


