
 

Bahan CG/Arsip JOY 

Bahan 1 : Hubungan yang pertama  

Baca : Kejadian 2 : 4-17 

 

Forward :  

Pernah gak membayangkan kalo kamu harus membuat Taman Eden? Pertama, 

kamu harus menemukan tempat yang benar-benar bagus, luas dan enak untuk 

dibuat taman. Lalu harus merancang tanaman apa saja yang akan ditanam disana, 

dimana meletakkannya, trus kalo mau bikin sungai atau kolam buatan, airnya dari 

mana, apakah nanti akan ada tempat untk piknik keluarga? Pokoknya rumit deh! 

Kebayang nggak pas Allah membangun Taman Eden? Waktu itu Allah 

memciptakan tanaman yang keren dan enak dimakan model apel, pir. Belum lagi 

hewan-hewannya, yang keren abis juga. Masih ditambah dengan sungai yang 

pecah menjadi empat bagian. Gak cuman itu, disungai itu juga ada benda-benda 

berharganya lho! Trus pas taman, yang pastinya bagus itu jadi, eh, Tuhan biarin 

Adam tinggal di Taman itu. Lho kok? 

 

Ice breaker : 

Teman-teman coba gambar rancangan Taman Eden versi kamu sendiri! 

 

Lesson : 

1. Apa tujuan Allah menempatkan Adam di Eden? 

2. Apa yang dipersiapkan Allah di Taman Eden? Mengapa Allah melakukannya? 

3. Relasi seperti apa yang ingin Allah bangun? 

4. Selain relasi itu, kenapa Allah masih memberi peraturan? 

5. Apakah relasi kamu dengan Allah sudah memenuhi rancangan Allah? kalau 

belum, bagaimana cara kamu memenuhinya? 

 

 

Bahan 2 : Cerita Cinta Yang Pertama  

Baca : kejadian 2: 18-25 

 

Forward : 

Cerita cinta Adam dan Hawa menjadi prolog buku Joshua Harris, “Boy Meets 

Girl”. Kata-kata Adam, “inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari 

dagingku,” menjadi hal yang ingin dicapai oleh muda-mudi yang belum 

mempunyai pasangan. Memang sesuatu yang  manusiawi, dan Allah pun 

menghendakinya. Dalam bahan ini, kita akan belajar tentang hal ini.  

 

Ice breaker : 

Buat kelompok cowok dan cewek sendiri. Lalu seperti acara arisan, masing-

masing diminta untuk membuat pertanyaan, kemudian dikumpulkan. Satu orang 

mengambil satu pertanyaan yang sudah disediakan dan men-sharing-kan. 

 

Lesson : 

1. Apa yang membuat Allah berpikir untuk mencipatakan pasangan buat Adam? 

2. Apa arti ”penolong yang sepadan”? 
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3. Menurut kamu, kenapa Allah tidak langsung menciptakan Hawa sejak awal? 

4.  Bagaimana Allah menciptakan Hawa? Poin apa yang kamu dapat dadlam 

proses itu? 

5. Menurut mu, apa desain Allah tentang pasangan hidup? Bagaimana kamu 

mengaplikasikannya dalam kehidupanmu?                                  

 

 Bahan 3 : Mencari Pasangan Hidup Bersama Allah  

 Baca : kejadian 24 : 1-27 

 

Forward : 

Banyak cara orang untuk menemukan pasangan hidupnya. Ada yang cara alami, 

namun ada juga cara yang memang sengaja dibuat, misalnya saja kontak jodoh. 

Sampai kemudian muncul istilah mak comblang. Tahukah kamu kalau Allah kita 

itu adalah mak comblang terbaik. Bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Allah 

dalam menghadapi situasi seperti itu? Melalui bahan ini, kita akan belajar 

bagaimana melibatkan Allah dalam mencari pasangan hidup.  

 

Ice breaker : 

Kalo, kamu diminta membuat iklan tentang dirimu, coba ceritakan tentanf isi 

iklan tersebut? 

 

Lesson : 

1. Bagaimana pandangan Abraham dalam mencari pasangan hidup untuk Ishak? 

Kenapa? 

2. Apa yang dilakukan oleh hamba Abraham:  

a. Ke mana ia pergi? Mengapa ia pergi ke sana? 

b. Dimana ia berhenti? 

c. Apa yang dilakukan setelah sampai? 

 

3. Dari kisah ini, bagaimana kamu melihat peran Allah dalam mencari pasangan 

hidup? 

4. Bagaimana pandangan kamu tentang mencari pasangan hidup selama ini? 

5. Apa komitmen kamu dalam mempersiapkan pasangan hidup? 

 

 Bahan 4 : The Excellent Dating Relationship 

 Baca : Rut 3 

 

Forward : 

Rut adalah seorang perempuan asing, perempuan Moab yang diperistri oleh 

seorang Israel. Bukan hanya itu, tapi ia adalah nenek dari raja Daud dan nenek 

moyang dari garis keturunan Yesus Kristus. Kisah cinta Rut dan Boas adalah 

kisah cinta yang indah. Dadlam proses hubungan cinta mereka, ada satu peristiwa 

yang menarik, dimana Naomi meminta Rut untuk menikah lagi. Tapi bukan 

menikah dengan sembarang orang, melainkan dengan Boas, salah seorang kerabat 

almarhum suami Naomi. Yang cukup aneh, Naomi meminta rut menemui Boas di 

tempat pengirikan pada malam hari.  
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Ice breaker : 

Romeo dan Juliet, Rut dan Boas adalah beberapa contoh pasangan yang terkenal. 

Kamu boleh pilih, kamu ingin menjadi pasangan seperti siapa dan mengapa? 

 

Lesson : 

1. Bagaimana karakter 

a. Rut (ayat 5,6,9,11)? 

b. Boas (ayat 7,13,14,15-17)? 

2. Apa yang dilakukan oleh Rut menanggapi permintaan Naomi? Bagaimana 

respon Boas terhadap tindakan Rut? 

3. Masalah apa yang timbul ?bagaimana peran Allah? apa yang Boas dan Rut 

lakukan untuk mengatasi masalah ini? 

4. Secara pribadi, bagaimana kamu menempatkan Allah, pasangan hidup dan 

dirimu dadlam hubungan berpacaran? 

5. Apa karakter yang kamu harapkan dari calon pasangan hidupmu? Apakah 

kamu sudah siap untuk menerima kelemahan pasangan? 

 

 Bahan 5 : Hubungan Berpacaran Yang Merusak 

 Baca : 2 Samuel 13: 1-29 

 

Forward : 

“Teman-teman sudh punya pacar, wah gimana ya…”,  “Aduh..gengsiku naik nih 

kalau aku pacaran sama dia, diakan anak orang kaya”. Itu bisa menjadi salah satu 

alas an orang berpacaran. Bagaimana dengan kamu? Pacaran yang tidak sehat 

akan merusak. Coba pikirkan!! 

 

Ice breaker : 

 coba gambarkan kriteria fisik calon pasangan hidup yang kamu mau 

 coba sebutkan hal apa yang secara fisik yang membuat kamu tertarik pada 

pasangan 

 

Lesson : 

1. Apa yang dirasakan Amnon kepada Tamar? Apa motivasinya? 

2. Bagaimana cara Amnon mendekati Tamar? Bagaimana pendapatmu tentang 

hal ini? 

3. Apa akibat tindakan Amnon : 

a. Pada Amnon sendiri? 

b. Pada Tamar? 

c. Pada orang disekitarnya? (ayat 28-29) 

 

4. Apa motivasimu dalam berpacaran? Pernahkan kamu berfantasi melakukan 

hal-hal yang tidak menjaga kekudusan pasangan? Bagaimana caramu 

mengontrolnya? 
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5. Dari pengalaman Amnon dan Tamar, pelajaran apa yang kamu dapat? 

Komitmen apa yang kamu ambil untuk menjaga kekudusan dalam 

berpacaran? 

. 

 Bahan 6 :  The Tragedy of Dating Relationship With Non-Believer 

 Baca : 1 Raja-raja 11: 1-13 

 

Forward : 

Apa yang akan terjadi jika kta berhubungan dengan orang yang salah? Apa tidak 

ada efek, atau ada pengaruh yang besar? Kamu tidak perlu mencoba untuk 

mengetahui jawabannya. Kamu hanya perlu tahu jawabannya dadlam Alkitab. 

Kamu bisa lihat dari Kehidupan seorang raja yang terkenal, Salomo. 

 

Ice breaker : 

Jika kamu diberi kesempatan untuk datang pada candle light dinner dengan 

seorang yang terkenal, siapa yang kamu pilih dan mengapa? 

 

Lesson : 

1. Baca Ulangan 7:3-4. sehubungan dengan ayat itu,  

a. Apa yang dilakukan oleh Salomo yang menjadi kejatuhan Salomo 

(lihat juga 1 Raja-raja 11:1, 4-8) 

b. Apa arti ’orang asing’ di dadlam ayat ini? 

2. Apa akibat tingkah laku Salomo itu? 

a. Bagi dirinya sendiri 

b. Bagi rakyat israel dan kerjaan israel 

3. Pernah nggak kamu atau teman punya pasangan ’orang asaing’? Bagaimana 

pendapatmu tentang hal itu? Apa alasannya? 

4. Gimana kamu menerapakan perintah Allah dari Ulangan 7:3-4? 

 

 Bahan 7 : Glorify GOD With Your Body 

 Baca : 1 Korintus 6: 12-20 

 

Forward : 

Berbagai produk kecantikan bermunculan, berbagai merek, kegunaan saling 

bersaing menarik pembeli. Salah satu keunggulan yang ditawarkan adalah untuk 

membuat tubuh sehat dan cantik. Orang-orang tertarik untuk merawat tubuh 

mereka. Bagaimana kita merawat tubuh kita lebih dari sebuah kata harafiah, yaitu 

merawat tubuh rohani kita bahkan dapat memuliakan Tuhan dengan Tubuh kita? 

 

Ice breaker : 

Ceritakan bagaimana kamu merawat salah satu bagian tubuhmu (misalnya rambut 

atau wajah)? 

 

Lesson : 

1. Apa pendapat Rasul Paulus tentang kebebasannya? (ayat 12-13) 
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2. Menurut Rasul Paulus, bagaimana keberadaan tubuh kita sebagai orang yang 

sudah ditebus oleh Kristus? Bagaimana dengan pemahamanmu sendiri? 

3. Bagaimana dengan tren dunia saat ini? Bagaimana pendapatmu tentang hal 

ini? 

4. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu pernah bergumul untuk menjaga 

kekudusan seksual? Sharing dong! Apakah kamu punya tips-tips yang bisa 

kamu bagikan untu menjaga kekudusan seksual? 

  

CATATAN  

 

Tujuan khusus masing-masing bahan: 

 

1. Hubungan Yang Pertama  

 Tujuan :  

- Anggota bisa belajar bahwa Allah berinisiatif dalam segala hal 

- Anggota bisa belajar bahwa Allah mau menjalin relasi pribadi dengan 

manusia 

 

2. Adam dan Hawa – Cerita Cinta Yang Pertama  

 Tujuan : 

- Anggota mengerti tujuan Allah dalam dating/ marriage relationship 

- Anggota memahami proses Allah dalam dating/ marriage relationship 

 

3. Ishak dan Ribka – Mencari Pasangan Hidup Bersama Allah  

 Tujuan : 

- Anggota memahami dasar dalam mencarippasangan hidup 

- Anggota bisa memahami bahwa Allah campur tangan bahkan dalam 

pencarian pasangan hidup dan hal itu menjadi pengalaman iman pribadi 

 

4. Rut dan Boas – The Excellent Dating Relationship 

 Tujuan : 

- Anggota bisa memahami standar karakter calon pasangan hidup yang baik 

- Anggota bisa melakukan hal yang benar dalam proses berpacaran 

- Anggota bisa memahami peran Allah dalam hubungan berpacaran 

 

5. Amnon dan Tamar – Hubungan Berpacaran Yang Merusak 

 Tujuan : 

- Anggota bisa melihat motivasi dan cara berpacaran yang salah 

- Anggota bisa melihat akibat berpacaran yang salah 

 

6. Raja Salomo – The Tragedy Of Dating Relationship With Non-Believer 

 Tujuan : 

- Anggota bisa belajar bagaimana proses kehatuhan Salomo dalam dosa 

karena dia menjalin hubungan dengan orang asing 

- Anggota bisa melihat akibat menjalin hubungan dengan orang yang itdak 

percaya bagi dirinya sendiri dan lingkungannya 
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7. Glorify GOD With Your Body 

 Tujuan : 

- Anggota belajar tentang kebebasan di dalam Allah 

Anggota punya pemahaman yang benar tentang begaimaan memperlakukan tubuhnya 

sebagai Bait Allah 


