
 

Bahan CG/Arsip JOY 

Look 
 

 

Tujuan Umum 

 
Bible Study (knowing Christianity) 

Anggota mengubah cara pandang dan sikap hidup dari kehidupan lama menjadi cara hidup 

kristiani dengan belajar kekristenan secara lebih dalam. Mulai diajarkan Inductive Bible Study 

dan kehidupan doa secara lebih aktif. 

 

Building Community (caring and sharing) 

Anggota lebih dalam lagi mengenal satu sama lain, saling memperhatikan satu sama lain, 

terbuka dan saling percaya , lebih berkomitmen dan mengerti prioritas. Mulai membentuk team 

inti dalam Cell (menyiapkan sub-leader) 

 

Mission (committed) 

Cell menjadi lebih stabil dalam komitmen dan kehadiran, sudah ada tanggung jawab bersama 

untuk cell group. Anggota mulai aktif melayani di ministry. 

 

Tujuan Khusus 

Supaya anggota termotivasi untuk menjalin relasi dengan Allah, dapat membuka hubungan 

pribadi dengan Allah melalui doa dan mengungkapkan ucapan syukur dihadapan Tuhan 

melalui doa. 

 

Bagaimana menggunakan buku ini ? 

Buku ini terdiri dari dari 8 bahan. Waktu yang dipakai dalam setiap pertemuan adalah +/- 2 jam 

dengan pembagian waktu yang sudah direkomendasikan. Leader sebaiknya mendorong anggota 

untuk mempersiapkan bahan sebelum waktu pertemuan. 

Beberapa petunjuk pemakaian : 

 

Aktivitas dilakukan bersama dalam satu kelompok besar 

Aktivitas dilakukan dalam kelompok-keompok, 4-5 orang 

 

Ice breaker : untuk membuka suasana CG menjadi lebih santai dan fun, membuka karakter 

anggota masa lalu, lebih refresh. 

 

Membahas bagian alkitab, mendiskusikannya kemudian anggota mengaplikasikannya dalam 

kehidupan mereka. 

 

Mensharingkan pengalaman, pergumulan yang dirasakan, menuliskan dan mendoakan 

bersama-sama 

 

Waktu pertemuan diperhatikan untuk waktu yang digunakan, jangan molor, kalau jumlah 

anggota terlalu banyak sebaiknya aktivitas dibagi dalam kelompok 



 

Bahan CG/Arsip JOY 

PRAYER 

 

 

Bahan 1 

 Teach Me How To Pray 

 Lukas 11:1-4 

 

 

Bahan 2 

Kuasa Doa yang engubahkan 

 Yak 5:13-18 

 

 

Bahan 3 

 Attitude To Pray 

 Lukas 18:9-14 

 

 

Bahan 4 
 Doa Permintaan yang Salah 

 Yakobus 4 :2-4 

 

 

Bahan 5 

 Give Thanks to The Lord 

 Mazmur 50 : 14-15  

 

 

Bahan 6 

 Doa Permohonan 

 Lukas 18 : 1-8 

 

 

Bahan 7 

 Doa Waktu Sekarat 

 Matius 26:36-46 

 

 

Bahan 8 

 Pray For People 

 Nehemia 1:1-11 



 

Bahan CG/Arsip JOY 

Kata Pengantar 

 

Apakah Doa itu ?............. 

 

 Doa adalah berhubungan atau berbicara dengan Allah. Doa merupakan pernyataan 

dari ketergantungan manusia kepada Allah untuk segala sesuatu. Doa mendatangkan 

kuasa Allah kedalam kehidupan manusia. Ada banyak contoh tentang segala macam dao 

yang berbeda-beda dalam Alkitab. Alkitab merupakan buku pegangan utama dan juga 

guru berdoa yang terbesar, apakah anda ingin mengetahui cara berdoa yang efektif ? 

Bila demikian halnya, pelajarilah doa-doa dalam Alkitab. 

 

 

Bagaimana Asal Mula Doa ? 

 Banyak orang menduga bahwa doa dimulai segera setelah penciptaan Adam dan 

Hawa. Ada sesuatu hubungan dan persekutuan antara Allah dan mereka. Rupa-rupanya 

sudah menjadi kebiasaan bagi Adam dan Hawa untuk bertemu dengan Allah ”pada 

waktu hari sejuk” untuk berbicara dengan Dia dan bersekutu dengan Dia. Hubungan 

yang indah itu putus ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Meskipun begitu, 

Allah membuat suatu jalan supaya dosa manusia dapat diampuni sehingga ia dapat 

berhubungan kembali dengan Allah. Ia berjanji bahwa pada suatu hari, ia akan 

mengirimkan Dia yang akan menumpahkan darahnya bagi dosa semua orang yang mau 

percaya kepada-Nya (Kej 3 : 15). Yesus berkata, ”Sebab inilah darah-Mu, darah 

perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa (Matius 

26:28) 

 Allah menjadikan doa sebagai bagian dari sifat manusia. Tak ada satu suku 

bangsa pun di dunia yang tidak berdoa kepada seseorang atau sesuatu. Misalnya mereka 

berdoa kepada matahari atau gunung-gunung, atau kepada roh-roh (jahat atau baik) atau 

kepada Allah disurga. ”Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan (Kej 4:26). 

Tidak dapat dipastikan bahwa saat itu merupakan permulaan adanya doa dalam Alkitab. 

Tidak dapat dipastikan bahwa saat ini merupakan permulaan adanya doa dalam Alkitab. 



 

Bahan CG/Arsip JOY 

Bahan 1 

Teach Me How To Pray 

Lukas 11:1-4 

 

 

 

FOREWARD 

Waktu saya masih kecil orang tua saya selalu mengajarkan pada saya untuk berdoa, 

sampai sekarang pengalamn doa itu masih selalu saya ingat,ada beberapa hal yang 

membuat saya terkesan yaitu bagaimana Yesus mengajari Doa kepada murid-muridnya 

begitu sederhana dan nyata dalam kehidupan sehari-hari, coba deh mulai saat ini kamu 

merenungkan “Doa Bapa Kami” dalam hidup-Mu, pasti ada hal baru yang akan kamu 

dapatkan. 

 

ICE BREAKER  

Coba ingat kembali siapa yang pertama kali mengajarimu untuk berdoa ? dan apa 

kesanmu pertama kali ketika kamu bisa berdoa , sharingkan dong.......!! 

 

 

LESSON  

Study And Discuss 

 

1. Kenapa murid-murid ingin belajar doa kepada Yesus ? (Luk 11:1) 

 

2. bagaimana isi doa yang diajarkan oleh Yesus terhadap murid-murid, perhatikan ayat 

1-4 ? 

 

 

3. Hal apa yang paling menarik dari ”Doa Bapa Kami” ? Pilih salah satu ayat lalu 

sharingkan ya ! 

 

4. Apa arti ”Doa Bapa Kami” dalam hidupmu, apakah hanya ayat hafalan atau 

mempunyai makna tersendiri, sharingkan dong pada teman-temanmu ! 

 

 

5. Ayo sekarang cari pasangan dua orang untuk saling mendoakan kebutuhan pribadi 

khususnya untuk kebutuhan hari ini saja ! 

 

 

Caring Time & Prayer  

Mensharingkan pokok doa dan saling mendoakan 

 



 

Bahan CG/Arsip JOY 

Bahan 2 

Kuasa Doa yang mengubahkan 

Yak 5:13-18 

 

FOREWARD 

Teman-teman pernah tidak nonton iklan yang menawarkan suatu produk yang bisa 

mengubah kulit jadi putih berseri, namun ada beberapa orang ketika melihat iklan itu 

langsung tertarik dan ingin mencobanya, supaya wajahnya mengalami perubahan 

menjadi putih berseri. Eh ternyata benar ada beberapa orang yang mencoba produk yang 

diiklankan itu bisa membawa perubahan. Cerita ini dianalogikan dengan melakukan doa 

yang sungguh-sungguh pasti teman-teman dapat merasakan perubahan dalam kehidupan 

teman-teman. Percaya aja deh ! 

 

 

ICE BREAKER  

Pernah tidak kamu menggunakan produk yang akhirnya membuat perubahan dalam 

dirimu. Ayo cerita dong ! 

 

 

LESSON  

Study And Discuss 

 

1. Hal apa yang harus dilakukan jika diantaramu ada yang menderita ? (ayat 13) 

 

 

2. Siapakah yang berdoa dengan iman ? (baca Markus 11:24) 

 

 

3. Apa yang terjadi ketika Elia memanjatkan doa dengan sungguh-sungguh ? (ayat 18) 

 

 

4. Bagaimana dengan kehidupan doamu saat ini ? Pernahkah kamu mengalami kuasa 

doa yang sungguh-sungguh dalam hidupmu dan efek ketika kamu berdoa sungguh-

sungguh ? (sharingkan ya pada temanmu) 

 

 

5. Kapan kamu memulai doa dengan sungguh-sungguh? 

 

  

Caring Time & Prayer  

Mensharingkan pokok doa dan saling mendoakan 

 



 

Bahan CG/Arsip JOY 

Bahan 3 

Attitude To Pray 

Lukas 18:9-14 

 

 

FOREWARD 

 

Ada seorang Bapak yang memiliki sebuah rumah sangat bagus, namun rumah yang 

dimilikinya akan dikontrakkan, kemudian datanglah seorang pemuda memohon kepada 

sang pemilik, katanya saya mau mengontrak rumahmu berapa sih harganya ? Tak lama 

kemudian ada satu orang pemuda lagi yang datang dengan penuh sopan santun 

menanyakan pada bapak pemilik rumah “Bolehkah saya mengontrak rumah anda ? 

ketika mendengar permohonan dua orang itu sang pemilik rumah tergerak hatinya ketika 

mendengar pemuda yang kedua yang memohon dengan sopan santun dan rendah hati. 

 

 

ICE BREAKER  

 

Apa yang dilakukan dalam melakukan sikap doa ? 

 

LESSON  

Study And Discuss 

 

1. Dalam perumpamaan ini Yesus menggunakan 2 perbandingan yaitu orang Farisi dan 

pemungut cukai. Coba teman-teman perhatikan bagaimana sikap doa yang benar dari 

kedua orang ini dan berikan alasannya ? (ayat 11-13). 

 

2. Mengapa orang Farisi bersikap demikian dalam memanjatkan doa-doanya ? (ayat 11-

12) 

 

3. Jika kamu melihat sikap doa pemungut cukai, apa yang bisa kamu pelajari dari sikap 

doanya ? 

 

4. Bagaiamana caranya supaya Allah mendengarkan pokok doamu ? Jiak kamu 

merenungkan bacaan ini apa yang ingin kamu perbaharui dalam kehidupan doamu ?   

  

 

Caring Time & Prayer  

Mensharingkan pokok doa dan saling mendoakan 

 

 



 

Bahan CG/Arsip JOY 

Bahan 4 

Doa Permintaan yang salah 

Yakobus 4 :2-4 

 

FOREWARD 

 

Pada suatu hari ada seorang anak yang memaksa ibunya untuk dibelikan mobil-mobilan 

namun saat itu sang ibu tidak mempunyai uang karena sang suami kebetulan baru kena 

PHK sehingga keuangan saat itu cukup sulit, dengan lembut sang ibu memberi 

penjelasan kepada anaknya tunggu dulu.......ya jika nanti ada rejeki ibu akan 

membelikan mobil-mobilan itu, sekarang waktunya belum tepat, dari pengalaman diatas 

kita dapat belajar satu hal yaitu jika kita meminta sesuatu kepada Tuhan jangan 

memaksa tapi mau menunggu saatnya Tuhan berikan, seringkali kita salah dalam 

meminta sesuatu. Kita ingin cepat mendapat dan tidak mau menunggu dengan sabar. 

Hari ini coba kita mereflesikan dari perikop ini. 

 

 

ICE BREAKER  

Coba kamu meminta tolong kepada salah satu teman CG untuk mengambilkan barang 

yang kamu inginkan saling bergantian ya (apakah sesuai dengan keinginanmu, 

sharingkan ya !) 

 

 

LESSON  

Study And Discuss 

 

1. Dalam ayat 2 dikatakan : jika kamu tidak berdoa kamu tidak memperoleh apa-apa 

tetapi dalam ayat 3 kamu berdoa juga tetapi tidak memperoleh apa-apa, coba teman-

teman bandingkan dari ayat ini, apa persamaannya dan apa maknanya ? 

 

2. Apakah yang akan dialami oleh orang-orang yang tidak setia ? (ayat 4) 

 

3. saat ini apa yang membuat doamu tidak terjawab ? (berikan alasannya) 

 

4. Coba ceritakan pada temanmu hal apa yang membuat kamu sulit melakukan doa ? 

 

  

Caring Time & Prayer  

Mensharingkan pokok doa dan saling mendoakan 

 



 

Bahan CG/Arsip JOY 

Bahan 5 

Give Thanks to The Lord 

     Mazmur 50 : 14-15  

FOREWARD 

 

Teman-teman pernah tidak kamu membawa kaca pembesar ke tepi pantai ? Pantainya 

menjadi tempat yang berubah sekali dibawah kaca pembesar. Setiap butir pasir  menjadi 

sebuah karang kecil dengan bentuk-bentuk dan warnanya yang nyata. Seluruh bagian 

yang diperbesar itu tampak lebih hidup bila kita memperhatikan seekor semut yang 

merayap di atas pasir atau menemukan kepingan kerang yang sudah hancur yang 

warnanya seperti pelangi. Bila anda melihat sesuatu dengan kaca pembesar 

sesungguhnya anda tidak membuat benda yang anda lihat itu menjadi besar. Yang 

sebenarnya ialah bayangan dari benda itu menjadi lebih besar dan jelas.  

 

ICE BREAKER  

Waktu kamu masih kecil biasanya apa yang membuat kamu berterima kasih pada orang 

lain.  

 

LESSON  

Study And Discuss 

 

1. Apa yang dilakukan oleh Asaf waktu mengalami kesesakan ? 

2. Mengapa persembahan syukur sebagai korban bakaran kepada Allah itu penting ? 

3. bagaimana kamu dapat memupuk ucapan syukurmu atas kenyataan diri Allah dan 

apa yang telah dilakukan Allah padamu 

4. pernahkah kamu mengucap syukur ketika mengalami kesulitan dalam hidupmu, jika 

pernah kapan itu terjadi dalam hidupmu ?  

   Buatlah daftar tentang sifat-sifat Allah sebanyak mungkin yang anda ketahui.  

   Renungkan setiap sifat itu dan ucapkanlah syukur. 

     

 

Sifat-sifat Allah Alasan saya untuk mengucap syukur 

  

  

  

  

  

  

 

Caring Time & Prayer  

Mensharingkan pokok doa dan saling mendoakan 



 

Bahan CG/Arsip JOY 

Bahan 6 

Doa Permohonan 

Lukas 18 : 1-8 

 

 

FOREWARD 

 

Awal semester biasanya mahasiswa melakukan registrasi. Beberapa mahasiswa 

bersemangat untuk melihat hasil semesternya. Pada waktu itu ada seorang pemuda yang 

merasa sedih karena satu nilai semesternya jatuh, sehingga mempengaruhi hasil IPK-

nya, peristiwa ini terjadi karena waktu ujian sang pemuda sedang sakit dan dirawat 

dirumah sakit sehingga tidak bisa mengikuti ujian. Dengan sedih hati pemuda itu 

menemui dosen yang memberikan mata kuliah itu untuk meminta ujian susulan, 

sebenarnya dosen tersebut tidak mau melakukan ujian susulan tetapi karena sang 

pemuda datang dan terus memohon belas kasihan, akhirnya dosen itu tergerak hatinya 

oleh permintaan pemuda yang tak jemu-jemu menemui dan memohon kepada dosen. 

Lalu dosen itu berkata ”Baiklah kamu bisa ikut ujian susulan, dengan wajah tersenyum 

pemuda itu mengadakan terima kasih Pak, ada sukacita diwajah pemuda itu ketika 

permohonannya dikabulkan.  

 

 

ICE BREAKER  

Kalau kamu mempunyai keinginan biasanya pada siapa sih kamu meminta secara terus-

menerus (sharingkan dong) 

 

LESSON  

Study And Discuss 

1. Apa yang diharapakan oleh janda miskin terhadap hakim ? (ayat 3) 

 

2. Bagaimana sikap hakim terhadap permintaan janda yang tidak jemu-jemu dalam 

memohon ? 

 

3. Hal apa yang dibenarkan oleh Allah dalam menaikkan suatu permohonan ? 

 

4. Menurutmu sikap yang dibenarkan oleh Allah dalam menaikkan permohonan itu 

seperti apa sih ? 

 

5. Jika kamu memiliki suatu keinginan atau permohonan, apa yang kamu lakukan ?  

 

 Caring Time & Prayer  

Mensharingkan pokok doa dan saling mendoakan 

 



 

Bahan CG/Arsip JOY 

Bahan 7 

Doa waktu sekarat 

Matius 26:36-46 

 

 

FOREWARD 

 

Waktu saya Sekolah Dasar, sahabat saya mengalami sakit parah, waktu itu tubuhnya 

lemmengalami  

 

 

ICE BREAKER  

 

Kalau kamu mempunyai keinginan biasanya pada siapa sih kamu meminta secara terus-

menerus (sharingkan dong) 

 

 

LESSON  

Study And Discuss 

 

1. Apa yang diharapakan oleh janda miskin terhadap hakim ? (ayat 3) 

 

2. Bagaimana sikap hakim terhadap permintaan janda yang tidak jemu-jemu dalam 

memohon ? 

 

3. Hal apa yang dibenarkan oleh Allah dalam menaikkan suatu permohonan ? 

 

4. Menurutmu sikap yang dibenarkan oleh Allah dalam menaikkan permohonan itu 

seperti apa sih ? 

 

5. Jika kamu memiliki suatu keinginan atau permohonan, apa yang kamu lakukan ?  

 

  

 

Caring Time & Prayer  

Mensharingkan pokok doa dan saling mendoakan 

 

 

 

 

 

 


