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JOY MINISTRY 

 

Mengapa pelayanan kaum muda? 
Coba sharingkan…! 
 

Tujuan pelayanan kaum muda? 
1. Hukum Terutama [Matius 22:37-40] 
2. Amanat Agung [Matius 28:19-20] 
3. 5 Tujuan 

a. Worship  : …………… 
b. Ministry  : …………… 
c. Evangelism : …………… 
d. Fellowship : …………… 
e. Discipleship : …………… 

 
Jadi pelayanan kaum muda ada untuk …….. orang yang belum percaya. 
Mempersekutukan mereka dengan anak muda yang lain, … mereka untuk bertumbuh 
dalam iman mereka dan …… yang sudah bertumbuh, menggali dan menemukan 
pelayanan mereka dan menghormati Allah melalui kehidupan mereka. 
 

Kenapa saya melayani? 
Karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita dan Dia telah memberikan kasih karunia 
sehingga saya mengekspresikannya. 
 

1. …………… (Efesus 2:10) 
2. …………… (2 Timotius 1:9) 
3. …………… (1 Petrus 2:9-10) 
4. …………… (1 Petrus 4:10) 
5. …………… (Matius 28:18-20) 
6. …………… (Matius 20:26-28) 
7. …………… (Efesus 4:11-12) 
8. …………… (1 Korintus 12:27) 
9. …………… (Kolose 3:23-24) 

 

Bagaimana  saya melayani? 
[ menggali dan menemukan pelayanan] 
 

Karunia Rohani 
Allah telah memberikan karunia kepada kamu 
 

Hati  
Apa yang kamu senangi untuk kamu lakukan 
Apa yang menjadi keterbebananmu 
 

Kemampuan 
Apa kemampuan alami atau bakat alami bawaan sejak kamu lahir 
Apakah kamu pernah mengembangkannya sebelum kamu punya hubungan pribadi 
dengan Kristus 
 

We Are Ambassadors 

For 
Heaven To The Earth  
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Kepribadian 
Bagaimana keunikan pribadimu dapat mempengaruhi pelayananmu 
 

Pengalaman 
Bagaimana pengalamanmu baik atau buruk dapat dipakai untuk membantu orang lain 

 
Prinsip Melayani 
 

Keterbebanan 
Melayani bukan karena terpaksa 
Menjadi berkat 
Melayani bukan untuk mendapatkan pengakuan 
Melayani dengan tindakan yang benar 
Kasih 
Tanpa dasar kasih pelayanan akan sia-sia 
Spirit tim 
Ada kesatuan hati dan saling mendukung dalam sebuah tim 
Komitmen 
Tanpa komitmen sebuah pelayanan tidak akan bergerak 
Pelayanan membutuhkan orang-orang yang komitmen 
Tidak terbatas 
Melayani bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun 
Melayani tidak tergantung oleh status dan jabatan 
Walaupun kamu bukan leader dan tim inti CG tapi kamu adalah anggota JOY, jadi mari 
berpartisipasi. Tanpa partisipasi, kita tidak akan bisa berlatih  


