Look
Tujuan umum
Bible study [knowing christianity]
Anggota mengubah cara pandang dan sikap hidup dari kehidupan lama menjadi
kehidupan kristiani dengan belajar kekristenan secara lebih dalam.Mulai di ajarkan
inductive bible study dan kehidupan doa secara lebih aktif
Building community [caring and sharing]
Maggota lebih lagi mengenal satu sama lain,slaing memperhatikan satu sama lain,
Saling terbuka saling percaya,lebih berkomitmen dan mengerti prioritas.Mulai
membentuk team inti dalam cell[mempersiapkan sub-leader]
Mission [commited]
Cell menjadi lebih stabil dalam komitment dan kehadiran, sudah ada tanggung jawab
bersama untuk cell group.Anggota mulai aktif melayani di minidtry.
TUJUAN KHUSUS
Supaya anggota dapat belajar dari tokoh tokoh yang hidupnya sungguh sungguh
menyerahkan pada Yesus Kristus dan anggota dapat menghayati pengalaman pengalaman
para tokoh Alkitab dalam kehidupan sehari-hari .
BAGAIMAN MENGGUNAKAN BUKU INI?
Buku ini terdiri dari 7 bahan.Waktu yang di pakai dalam setiap pertemuan adalah +/- 2
jam dengan pembagian waktu yang sudah di rekomendasikan .Leader sebaiknya
mendorong anggota untuk mempersiapkan bahan sebelum waktu pertemuan.
Beberapa petunjuk pemakaian :
Aktivitas dilakukan bersama dalam satu kelompok besar
Aktivitas dilakukan dalam kelompok-kelompok,4-5 orang
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Bahan CG/Arsip JOY

ICE BREAKER:untuk membuka suasana CG menjadi lebih santai dan fun,membuka
karakter anggota masa lalu,lebih freesh
Membahas bagian alkitab ,mendiskusiakan nya kemudian anggota mengaplikasikannya
dalam kehidupan mereka
Mensharingkan penglaman,pergumulan yang dirasakan ,menulidkan dan mendoakan
bersama-sama.
Waktu pertemuan perhatikan untuk waktu yang di gunakan,jangan molor,kalau jumlah
anggota terlalu banyak sebaiknya aktivitas di bagi dalam kelompok

…Learn to The Master 2…
Bahan 1 : siapa takut
KPR,4:1-3
Bahan 2: si doubting
Yoh 20:24-29
Bahan 3: Who is barnabas?
KPR : 9:26-28
Bahan 4: Sang Visioner
KPR 20:24,Filipi 3:7-14
Bahan 5: Full of Faith and Holy Spirit
KPR 6:10-15,7:54-60
Bahan 6: Mary… mary… mary… of Jesus]
Yoh 2:1-11
Bahan 1
KPR 4:1-13

FOREWARD
Pada suatu hari ada seorang mahasiswa akan ujian semester sebelum ujian dia selau
bekerja keras untuk belajar, saat ujian dimulai suasana kelas menjadi begitu tenang
beberapa mahasiswa berkonsentrasi untuk mengerjakan soal soal ujian namun waktu
pengawas keluar sebentar,suasana kelas menjadi berubah karena teman-teman lain yang
sibuk mencari contekan kesana kemari namun satu mahasiswa yang selalu belajar dia
begitu tenang dan berpegang teguh tidak ikut-ikutan mencontek,Nah bagaiman dengan
kamu kalau melihat situasi seperti ini?apakah teman teman mau menyatakan kebenaran
sebagai ornag Kristen?
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Ice breaker
Jika kamu jadi pemimpin karakter apa yang ingin kamu tonjolkan…!!!

LESSON
Study and discuss
1.bagaimana latar belakang hidup petrus,baca(mark 14:68-72).Hal apa yang membuat
petrus berubah cara hidupnya?
latar belakang hidup
petrus

before(mark 14:68-72)
(sebelum mengenal yesus)

after (KPR 4:1-13)
(setelah mengenal yesus)

2. a. Situasi apa yang di alami petrus dan yohanes saat itu,mengapa mereka di hadapkan
kepada mahkama agama?
b. Apa yang dilakukan petrus dan yohanes terhadap ancaman mahkama agama?
(ay 8-12)
c.bagaimana respon orang orang yang melihat peristiwa itu (ay 13),jika di lihat dari latar
belakang hidup petrus
3.jika kamu di hadapkan pada situasi yang sulit,apa yang akan kamu lakukan untuk
menyatakan kebenaran!!
4.saat ini factor apa yang masih membuatmu.takut menyatakan kebenaran dalam hidup
mu sehari-hari?
5.ambil waktu sejenak untuk merefleksikan hidup di hadapan Tuhan.Apakah kamu sudah
berani menyatakan kebenaran firman Tuhan!

Bahan 2
Yoh 20 :24-29
FORWARD
Bahan CG/Arsip JOY

Suatu hari ada seorang pemuda yang disuruh berjalan melewati jembatan kayu tiba-tiba
pemuda itu terjatuh karne waktu di suruh ia ragu-ragu untuk melewati,karna keraguraguannya itu membuat dia tidak sampai pada tujuan,hari ini kita ingin belajar dalam
mengambil keputusan supaya tidak ragu-ragu
ICE BREAKER
Karakter apa yang kamu miliki yang sering membuat kesal orang lain?.
LESSON
Study and discuss
1. Sebenarnya siapa Thomas itu (Didimus= ‘kembar’)?, Apa kesimpulan tentang
kepribadian Thomas?
2. Apa yang membuat Thomas tidak percaya terhadap cerita para murid tentang
penampakan Yesus?
3. Bagaimana sikap Yesus menghadapi keragu-raguan Thomas?
4. Hal apa yang membuatmu …
a. kadang ragu
b. ragu terhadap Tuhan
c. coba bandingkan dari keduanya
5. Ambillah waktu sejenak untuk setiap keputusan yang saudara ambil, lalu doakan
dengan teman yang ada di sebelahmu

BAhan 3
KPR9:26-28
FOREWARD
Salah seorang tokoh besar gereja purba,salah seorang paling pertama yang menanggpai
injil secara serius.Barangkali ia tidak mengenal Tuhan tetapi dia begitu berjasa,sehingga
Petrus,yohanes,andreas,yakobus,yohanes yang tadinya ada bersama Tuhan,memberikan
kepercayaan kepadanya .ia termasuk orang pertama yang percaya kepada kata-kata para
rasul,salah seorang pertama yagn menyerahkan diri,orang yang pertama yang menjual
segalanya.Ia diperkenakan oleh kisah para rasul;:”yusuf” yang oleh rasul-rasul di sebut
barnabas yang artinya anak penghiburan,seorang lewi dari siprus.Ia menjual lading
miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakannya di dipan kaki para rasul(KPR
4:36-37).sebagai pribadi barnabas seorang tokoh penuh hikmat optimisme,memancarkan
kepercayaan.Orang lain senang mengikuti dia menaruh kepercayaan kepadanya
ICE BREAKER
Gambarkan seorang yang pernah berjasa dalam hidupmu boleh diilustrasikan dengan
bentuk benda!!!
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-LESSON
Study and discuss
1.
2.
3.
4.

Kesulitan apa yang di alami oleh pauls ketika ia dating ke yerusalem?
Apa resikonya bagi barnabas?
Apa akibat dari perbuatan barnabas?
Apa yang kamu lakukan jika ada teman atau sahabatmu tidak di terima di
lingkunganmu?
5 a.jika kamu sedang mengalami pergumulan kepada siapa kamua dapat menaruh
kepercayaan?
b.Apa yang dapat kamu pelajari dari sikap barnabas?coba kamu renungkan dan
refleksikan dalam hidupmu sehari-hari!
c.Siapa yang membutuhkan dukunganmu,pembelaanmu saat ini?

Bahan 4 Sang Visioner
KPR 20:24 & Filipi 3:7-14
Forward:
Seorang pemimpin harus memiliki Visi. Karena Visi adalah bahan baker yang membuat
para pemimpin dapat bertahan. Visi adalah energi yang menciptakan tindakan. Ia adalah
api yang menyalakan gairah para pengikut. Ia adalahn panggilan yang jelas yang
menopang usaha yang berfokus tahun demi tahun, decade demi decade, saat orang-orang
menawarkan pelayanan yang konsisten dan rela berkorban kepada Allah.
ICE BREAKER
Apa yang membuat hatimu berdebar-debar membayangkan masa depan ?
LESSON
1 Kapan pertama kali Paulus menerima visi dari Tuhan ?
2 Hal apa yang dilakukan Paulus ? (Filipi 3:7-9)
3 Mengapa Paulus mau bekerja keras untuk mencapai visinya ? Sebenarnya apa yang
akan dicapai ?
4 Apa visi hidupmu ?Berasal dari Tuhan atau dari dirimu sendiri ?
5 Kendala apa yang kamu alami dalam menemukan visimu dan bagaimana visimu !

Bahan 5
KPR 6:10-15, 7:54-60
FOREWARD
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Aduh…aduh seorang anak kelas 5 SD berteriak kesakitan karena habis dikeroyok 6 anak
berandal yang meminta uangnya dengan paksa.Setelah agak lama anak tersebut bangkit
dari posisi duduk dengan wajah penuh pasrah anak ini berdoa dalam hati “Tuhan jagai
aku supaya tidak diganggu anak berandal lagi”.Waktu pulang sang ibu menyambut
anaknya agak terkejut kerna melihat wajah anakanya bengkak.Ibunya hanya mengatakan
satu besok harus lebih hati-hati supaya tidak diganggu lagi.Kejadian yang dialami anak
menjadi pelajaran supaya lebih berhati-hati.
ICE BREAKER
Coba peragakan ekspresi kalau kamu disuruh cerita tentang idolamu!
LESSON
Study and discuss
1. Bagaimana kondisi stefanus saat itu?jalaskan situasi yang terjadi!
2. Sikap stefanus yang berbeda,apa yang menjadi kekuatan stefanus?
3. Jika kamu berada di antar orang orang yang menyulitkanmu karna imanmu apa
responmu?
4. Kamu sudah belajar tentang stefanus,apa action dan plan yang kamu lakukan ?
5. Coba ingat orang-orang yang pernah membuat hatimu menjadi down,lalu doakanlah
merak secara pribadi!

BAhan 6
YOH 2:1-11
FORWARD
Sebuah toko disamping rumah saya sangat laris dalam penjualan barang-barang dan
omset penjualan sangat pesat,karna pelayanan yang di berikan sangat baik dan pelayan
yang bekerja ramah sehingga menarik konsumen untuk selalu dating ditoko tersebut.Satu
tahun yang lalu tokoh tersebut mengalalmi kebakarn,semua habis,menjadi puing puing
Sang pemilik toko hanya pasrah dihadapan Tuhan karna tidak tahu apa yang harus
dilakukan .Sikap dalam menghadapi masalah itu yang akan kita pelajari dalam bahasan
ini

ICE BREAKER
Cari pasangan anggota cell group dan tutup matanya lalu di ajak jalan kemana saja
tergantung yang membawanya, lakukan secara bergantian.
LESSON
Study and discus
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1.
2.
3.
4.

Apa yang membuat Maria minta tolong pada Yesus?
Apa yang membuat Maria yakin pada Yesus?
Dari renungan diatas siap apa yang kamu pelajari dari Maria?
a.Dalam hal apa kamu mempercayakan pergumulan hidupmu pada yesus?
b.Dalam hal apa Allah mampu menyelesaikan segala masalahmu?
5. Sharingkan pergumulan hidupmu yang di ubahkan “air menjadi anggur”?
What cell group is?
[kutipan brosur cell group 2003]
Cell group kalau dilihat adri asal kata (etimologiny-red)berasal dari kata “cell” yang
artinya bagian terkecil yang hidup dan “group” yang artinya kelompok,jadi cell group
berarti kelompok kecil yang hidup.
Namum cell group kalau dilihat di kamus besar joy berarti 1.kelompok[yang terdiri dari
mahasiswa] yang berkumpul bersama-sama secara rutin dalam waktu tertentu untuk
belajar dan berpengalaman dengan Allah lewat sharing QT,belajar firman Tuhan
2.kelompok kecil yang saling mendukung,membagikan pergumulan[bisa di kost,di
keluarga,di kampus dimana aja pokoknya asal ga’ rame] dan mendoakannya bersamasama 3.kegiatan kelompok kecil yang santai,fun,penuh keceriaan,dan kekeluargaan juga
makan bereng ,jalan bareng atau tidak jalan juga bareng,pokoknya kegiatan yang barengbareng dech 4.bagian pelayanan di JOY fellowship juga punya motto “cell groupku
keluargaku dalam kristus 5.sedang dirapatkan di antara coach untuk didefinisikan !
6.kamu mau gabung dan bareng bareng mendefinisikanya ? JOIN WITH US
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