NEW COMMUNITY
To know, to share to grow
Bahan 1
GETTING STARTED
Selamat datang di New Community (NC). NC adalah program dari CG Departement
untuk teman-teman yang sudah lulus pelatihan 101 atau teman baru yang akan
bergabung dalam Cell Group di persekutuan JOY. Disini, selama 2 bulan atau kira-kira 8
kali pertemuan kita akan belajar tentang hal yang dasar dalam kehidupan kristiani. Ada
pepatah ”kalo tak kenal maka tak sayang”,so program kita hari ini adalah saling

kenal satu sama lain.

ICE – BREAKER
CONNECT WITH YOUR GROUP
……………………………………………………………………………………………
Biar kita lebih kenal satu sama lain, di bagian belakang bahan 1 disediakan lembar data
diri. Isilah bergantian, selama 20’, kemudian kamu diberi waktu 5’ untuk menghafal
nama dan atributnya, kemudian satu persatu coba untuk mengingat dan menceritakan
teman baru.

LESSON : ”all about cell group”
STUDY AND DISCUSS
……………………………………………………………………………………………

1. Menurut kamu CG itu tempat untuk ngapain sih? Dan apa yang kamu harapkan
dalam CG ?
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2. Kalau kamu diberi waktu maksimal 5 menit di TV untuk menceritakan kehidupan
kamu, apa yang akan kamu ceritakan ?
3. kalau kamu mendengar kata ”Allah”, apa yang ada di dalam pikiranmu,
bagaimana cara kamu berkomunikasi dengan Dia ?

CARING TIME
APPLY THE LESSON AND PRAY TOGETHER
Udah mengerti tentang CG JOY dan setuju untuk mengaplikasikan aturan yang udah
disepakati !
Mau komitmen dan bertanggung jawab dan bertumbuh bersama di dalam CG
Mencoba untuk saat teduh (Quiet time) secara pribadi dan minggu depan akan sharing
di CG
Sharing Doa

....................15
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Bahan 2
Kenapa Yesus ?
Teks : Yohanes 15 : 1-8
Minggu ini kita akan belajar bersama satu pertanyaan paling penting dan mendasar,
”Mengapa kita percaya sama Yesus?”, wah kok susah !, Sedikit sih, tetapi kalau kita
bisa mengerti jawaban pertanyaan ini, akan semakin menguatkan kita, bahwa yang kita
percaya bukan sesuatu yang salah atau tidak ada artinya. Selamat merenung
ICE – BREAKER
CONNECT WITH YOUR GROUP
……………………………………………………………………………………………
Kalau kamu ikut berlomba dalam rally Paris-Dakkar, siapa yang akan menjadi partner
kamu, sebutkan alasannya ?
LESSON : ”Center of My Life”
STUDY AND DISCUSS
……………………………………………………………………………………………
1. Baca Yoh 15 :1-8 , siapa yang dimaksud dengan
a. pokok anggur
b. pengusaha
c. ranting
Dan apa hubungan ketiga bagian ini ?
2. Baca lagi ayat 4 dan 5, bagaimana ranting tetap hidup ?
kalau ranting itu kamu, bagaimana cara kamu menjaga hubungan dengan Allah ?

3. Baca ayat 6, apa akibat tidak berada di dalam Yesus ?
4. Kesulitan apa yang kamu rasakan saat berusaha menjaga hubungan dengan Allah ?
a. ngga konsen
b. sibuk dan tidak ada waktu
c. capek, berbuat baik itu susah
d. pernah kecewa dengan Allah
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e. selalu kalah, sulit untuk tetap taat sama Allah
f. merasa sendirian
g. .....................................(jawaban lain)
ceritakan alasannya
5. Pelajaran apa yang kamu dapatkan hari ini, dan buah apa yang akan kamu hasilkan ?

Ayat Hafalan
Yohanes 15 : 5
Akulan pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barangsiapa tinggal di dalam Aku
dan Aku didalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar Aku kamu tidak dapat berbuat
apa-apa
CARING TIME
APPLY THE LESSON AND PRAY TOGETHER
1. Menyadari bahwa Yesus adalah pusat kehidupan pribadi saya, diluar Yesus saya tidak
dapat berbuat apa-apa.
2. saya mau bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus dengan cara mengijinkan Dia
tinggal di dalam hatiku
Sharing QT / Pergumulan .............................................................30’
Sharing Doa

............................................................15’
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Bahan 3
Kenapa Alkitab ?
Teks : Matius 4 :1-11
Bahan ketiga ini mengajak kita untuk mencari jawaban bersama-sama dari pertanyaan,
”Mengapa kita membaca Alkitab ?”, apakah tidak ada buku yang lain, tidakkah isinya
ketinggalan jaman. Apakah pentingnya Alkitab bagi kehidupan saya? Selamat merenung!
ICE – BREAKER
CONNECT WITH YOUR GROUP
……………………………………………………………………………………………
Waktu kecil saat kamu diganggu / mendapat masalah, kamu mengadu sama siapa ?,
kenapa kamu mengadu sama dia ?
LESSON : ”the importance of Bible”
STUDY AND DISCUSS
……………………………………………………………………………………………
1. Ceritakan dengan kata-katamu sendiri kondisi di padang gurun, trus kondisi Yesus
saat itu. Apa yang dibutuhkan Yesus ?
2. sebutkan 3 pencobaan yang Iblis lakukan terhadap Yesus ? Aspek apa yang diuji dari
Yesus saat itu ?
3. bagaimana cara Yesus mengatasi pencobaan tersebut ? Hal apa yang selalu
ditekankan oleh Yesus ?
4. Pencobaan berat apa yang kamu pernah alami dan bagaimana cara kamu
menyelesaikannya ?
5. Baca I Timotius 3 : 16. Apa yang penulis rasakan tentang pentingnya Firman Tuhan.
Bagian mana yang kamu masih sulit merasakannya ?
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Ayat hafalan
2 Timotius 3 :16
Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk
menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam
kebenaran
CARING TIME
APPLY THE LESSON AND PRAY TOGETHER
1. Saya mau belajar firman Tuhan dengan menyediakan waktu khusus melalui saat
teduh.
2. Saya akan menggunakan kebenaran firman Tuhan sebagai dasar dalam kehidupan
saya dalam mengambil keputusan dan menghadapi pergumulan hidup
Sharing QT/ Pergumulan
Sharing Doa
Ayat Favorit Saya
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Bahan 4
Kenapa Doa ?
Teks : Matius 6 : 5-13

Pembahasan kita hari ini adalah tentang Doa. Berdoa adalah berkomunikasi dengan
Tuhan. Ini adalah pekerjaan yang mudah tapi sekaligus juga pekerjaan yang sulit. Mudah
dilakukan, sulit dilaksanakan. Kita mau menjawab beberapa pertanyaan yang mendasar,
”mengapa kita harus berdoa ? ” trus apa yang aku katakan, bagaimana sikap yang
benar dalam doa. Selamat merenung !
ICE – BREAKER
CONNECT WITH YOUR GROUP
……………………………………………………………………………………………
Ceritakan doa kamu waktu kecil atau cerita sesuatu yang lucu berkaitan dengan doa !

LESSON : ”How to Pray”
STUDY AND DISCUSS
……………………………………………………………………………………………
1. Kalau kita menginginkan sesuatu, kepada siapa kamu akan memintanya ? Trus,
alasannya kenapa ?
2. menurut kamu kenapa kamu berdoa sama Tuhan ?
(lihat ayat 6)
3. bagaimana cara berdoa yang Yesus ajarkan ?
(lihat ayat 5-7)
4. kalau kamu berdoa, apa yang menjadi pokok doa kamu ?
Bandingkan dengan 9-15, apa yang Yesus ajarkan tentang isi doa ?
5. Kesulitan apa yang kamu rasakan saat hendak memulai doa ? Sharingkan dan
didoakan bareng !
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Ayat hafalan
Yakobus 5 :16
Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan,
sangat besar kuasanya.
CARING TIME
APPLY THE LESSON AND PRAY TOGETHER
1. Saya mau merasakan pentingnya doa dengan menyediakan waktu secara khusus tiap
hari
2. Saya akan belajar untuk membuat pokok doa dan mensharingkannya dengan teman
dalam CG dan mendoakan pokok doa teman lain
Sharing QT/ Pergumulan
Sharing Doa
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Bahan 5
Who Is Jesus ?
Teks : Matius 16 : 13-20

Hari ini kita mau saling sharing, seberapa kenal sih kamu sama yang namanya Yesus itu ?
Hal apa yang membuat kamu mengingat Dia. Trus apa arti hubungan kamu secara pribadi
dengan Dia, yang dimaksud adalah apa pengaruh hubungan kamu dengan Yesus.
Daripada banyak bertanya, lebih baik kita mulai saja yuuk...........
ICE – BREAKER
CONNECT WITH YOUR GROUP
……………………………………………………………………………………………
Siapa Yesus yang kamu kenal waktu SD, SMU dan sekarang ini?

LESSON : ”My Experience with Jesus”
STUDY AND DISCUSS
……………………………………………………………………………………………
1. Menurut orang-orang yang ada disitu, siapakah Yesus itu ? kenapa mereka berpikir
demikian ?
2. Bagaimana jawaban Petrus, bagaimana dia bisa menjawab demikian ?
3. Kalau Yesus sekarang ini bertanya kepada kamu, siapakah Aku ini ? Apa jawaban
kamu ? Kenapa ?
4. Sharingkan seberapa kenal dan dalam hubungan kamu dengan Yesus, dan bagaimana
kamu berhubungan selama ini ?
5. Apa pengaruh Yesus dalam kehidupan kamu sehari-hari ?
Ayat hafalan
Hari ini kamu boleh memilih ayat mana yang kamu suka yang menunjukkan hubungan
kamu dengan Yesus, kemudian kamu tuliskan dibawah ini !
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CARING TIME
APPLY THE LESSON AND PRAY TOGETHER
1. Allah memperlengkapi hidupku dengan memberikan bakat dan kemampuan untuk.
2. Saya akan mencoba untuk menceritakan apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam
kehidupanku kepada beberapa teman dekatku
Sharing QT/ Pergumulan
Sharing Doa
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Bahan 6
Who Am I ?
Teks : Lukas 19 : 1-10

Kalau kamu ditanya, siapa sih kamu, apa yang menjadi jawaban kamu ? mungkin saja
kita bisa menjawab nama kit, status kita, pekerjaan kita, karakter kita,tetapi apakah
ICE – BREAKER
CONNECT WITH YOUR GROUP
……………………………………………………………………………………………
Apa panggilan kamu waktu kecil, ceritakan kenapa kamu dipanggil dengan nama itu ?

LESSON : ”I am Is…….”
STUDY AND DISCUSS
……………………………………………………………………………………………
1. Bayangkan sosok Zakheus, apa yang menjadi ciri-ciri dia, apa pandangan orang
banyak tentang dia ?
2. Bagaimana sikap Yesus sendiri terhadap Zahkeus, apa yang menjadi pikiran Yesus ?
3. Sekarang balik ke kamu sendiri, apa yang orang katakan tentang kamu ? (apa yang
menjadi kelebihan dan kekurangan kamu)
4. Kalau saat ini Yesus datang sama kamu, apa yang akan Dia katakan tentang kamu ?
5. Hal apa yang akan kamu katakan tentang diri kamu sendiri sekarang ini ?

Ayat hafalan
Yesaya 49 : 15
Dapatkan seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyanyangi
anak dari kandungannya ? Sekalipun dia melupakannya, Aku tidak akan
melupakan Engkau
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CARING TIME
APPLY THE LESSON AND PRAY TOGETHER
1. Terimakasih pada Yesus karena Dia memandang saya begitu istimewa, dia mau
menyapa dan mengasihi saya
2. Saya akan belajar mengasihi orang lain, menyapa dia seperti yang Yesus sudah
lakukan buat aku
Sharing QT/ Pergumulan
Sharing Doa
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Bahan 7
Community And I
Teks : Keluaran 31 : 1-11

Apa sih bakat dan kemampuan yang aku miliki ? trus apa yang bisa aku lakukan pada
orang lain dengan apa yang aku miliki ? Allah selalu memberikan berkat dan kemampuan
yang berbeda pada tiap-tiap orang, tetapi masalahnya banyak orang yang tidak
menyadarinya, akhirnya orang menjadi rendah diri, malas dan tidak mau saling melayani
dan memberkati satu sama lain. Hari ini kita mau merenungkan, talenta apa sih yang
Allah udah kasih sama kita ? dan bagaimana cara kita menggunakan berkat itu
ICE – BREAKER
CONNECT WITH YOUR GROUP
……………………………………………………………………………………………
Pikirkan tentang diri kamu sendiri, hal apa dari tubuh kamu yang paling kamu
banggakan? Sebutkan alasan kamu !
LESSON : ”My Talent”
STUDY AND DISCUSS
……………………………………………………………………………………………
1. Kemampuan apa yang Tuhan berikan pada masing-masing orang pada bacaan diatas ?
Tanggung jawab apa yang Allah berikan pada masing-masing orang ?
2. Pikirkan diri kamu sendiri, kemudian ceritakan bakat dan kemampuan kamu ?
Apa yang membuat kamu sulit membagikan talenta kamu ?
3. Dengan talenta yang sudah Allah berikan, apa yang sudah kamu lakukan ? Apakah itu
cukup ?
Sekarang ini, kalau kamu ditawarkan untuk melayani didalam persekutuan kamu,
dibagian mana kamu akan terlibat ?

Bahan CG/Arsip JOY

Ayat hafalan
Matius 25 : 21
......Maka kata tuannya itu kepadanya : Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku
yang baik dan setia; engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan
kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar

CARING TIME
APPLY THE LESSON AND PRAY TOGETHER
1. Allah memperlengkapi hidupku dengan memberikan bakat dan kemampuan untuk
2. saya akan mencoba untuk menceritakan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam
kehidupanku kepada beberapa teman dekatku
Sharing QT/ Pergumulan
Sharing Doa
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Bahan 8
My Story
Teks : Galatia 1 :11-24

Setiap orang pasti mengalami pengalaman yang berbeda-beda, alias spesial alias khusus,
dengan kata lain : tidak ada yang sama. Walaupun keadaan yang dialami sama, keadaan
yang dirasakan pasti berbeda. So, hari ini kita akan sama-sama belajar untuk
menceritakan beberapa episode hidup kita pada anggota yang lain. Caranya gimana ? kita
pake modelnya Paulus aja…….
ICE – BREAKER
CONNECT WITH YOUR GROUP
……………………………………………………………………………………………
Ceritanya kamu sekarang membuat iklan diri untuk dipasang di kolom “Biro jodoh”, apa
yang akan kamu tulis disitu ?
LESSON : ”This is My Life”
STUDY AND DISCUSS
……………………………………………………………………………………………
1. Ceritakan dalam bahasamu Curiculum Vitae-nya Paulus ? [perhatikan prosesnya]
a. sebelum kenal Yesus
b. proses kenal
c. setelah menerima Yesus
2. Sekarang coba ceritakan tentang dirimu sendiri, bagaimana kehidupan kamu [ikuti
pola Paulus]?
a. kehidupan masa lalu
b. Apa yang Allah lakukan dan kerjakan dihidupmu ?
c. Perubahan hidup kamu sekarang
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3. Kalau Paulus selalu menceritakan kisahnya pada semua orang, kepada siapa kamu
akan menceritakan kisahmu ? Trus kapan kamu mau cerita ? [tentukan orang dan
waktunya]
Ayat hafalan
Yohanes 9 :25
......tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku buta,
dan sekarang dapat melihat

CARING TIME
APPLY THE LESSON AND PRAY TOGETHER
1. Saya mengucap syukur untuk apa yang telah Tuhan lakukan di dalam hidup saya
2. Saya akan mencoba untuk menceritakan apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam
kehidupanku kepada beberapa teman dekatku
Sharing QT/ Pergumulan
Sharing Doa
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