
 

Bahan CG/Arsip JOY 

GROWTH 

 

Tujuan Umum 

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  

 

Bahan 1: Pengorbanan Sebagai Tanda Syukur 

Baca : Roma12:1 

”Karena itu, saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu 

mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada 

Allah: itu adalah ibadahmu yang sejati.” 

 

Forward: 

Di zaman Perjanjian Lama, Allah menghendaki agar manusia memberi persembahan berupa pengorbanan 

atas binatang di atas altar sebagai tanda ketaatan mereka pada Allah (lihat 1 Samuel 15:22 ; Mazmur 40:6 ; 

Amos 5: 21-24). Namun, kini Allah menginginkan kita mempersembahkan hidup kita sendiri-bukan lagi 

binatang-sebagai tanda ucap syukur kita atas pertolongan Allah melalui anakNya Yesus yang telah menebus 

dosa manusia. Berkorban karena syukur, berkorban sebagai ungkapan rasa terima kasih. 

 

Ice breaker: 

Sebutkan satu orang yang saudara kenal dan hidupnya menunjukkan pengorbanan yang tak kenal lelah. 

Ceritakanlah dengan singkat, padat dan jelas tentang mereka! 

 

Lesson: 

1. Apa yang Paulus katakan pada jemaat di Roma mengenai masalah persembahan (sacrifice)? 

 

 

 

2. Menurutmu, apa arti mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang 

berkenan kepada Allah? 

 

 

3. Bagaimana dengan situasimu sendiri (di lingkungan kampus / kost / keluarga / gereja / pelayanan)- 

kesulitan apa yang saudara alami untuk melakukan pengorbanan (waktu,tenaga, uang, pemikiran, dll) 

bagi orang lain? 

 

 

4. Coba renungkan, ungkapan syukur apa yang kamu moliki sehingga membuat dirimu mau berkorban 

bagi Allah? 

 

 

 

 

Carring Time dan Prayer 

Mensharingkan pokok doa dan saling mendoakan 

 

 

 

 

 

 



 

Bahan CG/Arsip JOY 

 

 

Bahan 2: Sakit Hati?  Sampai Kapan? 
Baca: Kej 27: 30-45, 33:1-4 

 

 

Forward: 

Semasa kita kecil mungkin kita pernah bermusuhan dengan teman kita, ya...hanya karena masalah sepele. 

Mungkin karena tidak sependapat dengan teman kita, atau saat main kita melihat teman kita bermain  curang 

dan masih banyak lagi kisah yang membuat kita dongkol dan sakit hati terhadap teman kita. Dan itu 

berlangsung lama sekali bahkan mungkin masih terbawa sampai kita beranjak dewasa.  

Bagaimana tanaman yang awalnya hanya kecil lalu menjadi besar dan besar dan akar-akarnya semkin besar 

dan kuat mencengkeram tanah, begitu pula sakit hati yang terus terpendam mencengkeram dalam hidup kita. 

Lalu...sampai kapan itu terus ada dalam diri kita? Masih ingatkan sebuah lagu dari Shirina, ”Setiap manusia 

di dunia pasti punya kesalahan tapi hanya yang pemberani yang mau mengakui. Setiap manusia di dunia 

pasti pernah sakit hati, tapi hanya berjiwa satria yang mau mengampuni...”. So, untuk itu semua butuh yang 

namanya mengampuni.    

 

 

Ice breaker: 

Ekspresikan dirimu dengan gerakan saat sedang sakit hati. 

 

 

Lesson: 

1. a. Hal apa yang membuat Esau membenci dan sakit hati terhadap Yakub? 

 

b. Dan apa yang akan dilakukan Esau terhadap Yakub? 

 

 

2. Menurutmu, apa yang dapat menyebabkan rasa kekecewaan / sakit hati dapat timbul? 

 

 

3. Konflik/sakit hati adadlah hal yang biasa terjadi jika kita membangun relasi dengan orang lain, yang 

menjadi tidak baik ialah jika konflik tersebut tidak diselesaikan. Ceritakanlah pengalaman rasa 

kecewa/sakit hati yang pernah kamu selesaikan dengan orang lain? 

 

 

4. Ji ka saat ini kamu sedang kecewa dan sakit hati dengan seseorang, tindakan apa yang ingin kamu 

lakukan? 

  

 

Carring Time dan Prayer 

Mensharingkan pokok doa dan saling mendoakan 
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Bahan 3: Nah...Ketahuan Lo....!!! 

Kisah Parta Rasul 5: 1-11 

 

Forward: 

Pernah nggak kamu melihat uang palsu, atau mungkin pernah menggunakannya? Sekilas mungkin kelihatan 

sama dengan uang asli. Saat uang itu beredar di pasaran, kemungkinan besar orang tidak menyadarinya. 

Tetapi ketika uang tersebut disetorkan ke bank, kepalsuannya akan terlihat dan langsung ditarik dari 

peredaran. Ternyata, bukan hanya uang saja yang bisa palsu, tapi orang kristen juga ada yang palsu. 

Nah...sekarang kita mo liat, kalo ternyata di dalam jemaat mula-mula juga terdadpat orang-orang yang palsu. 

Siapa mereka, ayo kita selidiki...!!! 

 

 

Ice breaker: 

Pernah nggak kamu berbohong tapi ketahuan? Ceritakan ! 

 

 

Lesson: 

1. Apa yang dilakukan oleh Ananias dan Safira sampai-sampai mereka berdua langsung mati di depan 

kaki Petrus? 

 

 

2. Menurutmu, mengapa perbuatan mereka langsung mengakibatkan kematian? 

 

 

3. Biasanya, hal apa yang menjadi faktor pendorong sehingga kamu berbohong? 

 Bagaimana perasaanmu? 

 

 

4. Langkah kongkrit apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi faktor tersebut sehingga kamu bisa 

memulai hidup jujur terhadap Allah dan sesama? 

 

 

 

Carring Time dan Prayer 

Mensharingkan pokok doa dan saling mendoakan 
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Bahan 4: Thanks Partner 

Roma 16: 1-16 

 

 

Forward: 

Bagaimana seandainya kamu menjadi seorang panitia dalam suatu acara kegiatan kampus atau pada 

perayaan ulangtahun JOY. Namun tidak ada seorang pun yang mau membantu kamu dalam 

mempersiapkannya. Wah tentunya kepayahan!!! Lalu bagaimana? Memang perlu orang lain yang membantu 

untuk itu. dengan adanya tim kerja atau orang yang membantu kita maka segala sesuatunya dapat berjalan 

sesuai dengan tujuan yang diinginkan. 

 

 

Ice breaker: 

Seandainya kamu dicalonkan menjadi seorang menteri untuk suatu kabinet, kamu ingin menjadi menteri 

apa? Dan apa yang menjadi tujuanmu? 

 

Lesson: 

1. Kepada siapa saja Paulus memberi salam dan apa yang dikatakannya? (Sebutkan 5 saja). 

 

 

2. Mengapa Paulus menulis salam kepada rekan kerjanya ini? 

 

 

3. Apa yang dimaksud dengan kawan/ teman kerja? 

 

 

4. Bagaimana cara kamu mendukung teman kamu dalam pelayanan? 

a. Memberi kartu penguatan 

b. Mendatangi dan bilang ”Thanks buat pelayananmu...” 

c. Mentraktir makanan 

d. Memberi sekotak susu 

e. ......................... 

(Pilih satu atau boleh lebih atau ada yang lain) 

 

 

5. Apa yang kamu rasa ketika mendapat dukungan dari orang lain dan tekad apa yang hendak kamu 

lakukan untuk mendukung orang lain juga? 

 

 

 

 

Carring Time dan Prayer 

Mensharingkan pokok doa dan saling mendoakan 
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Bahan 5: Excellent : Menuju Kesempurnaan Hidup 
2 Petrus 1: 3-11 

 

 

Forward: 

Iman haruslah lebih dari sekedar percaya pada fakta-fakta yang ada. Iman justru harus terlihat dalam 

tindakan nyata, bertumbuh dadlam karakter Kristen dan latihan disiplin moral (lihat Yakobus 2:14-17). 

Petrus menuliskan beberapa tindakan iman yang menbantu kita menuju kepada kesempurnaan. Tindakan 

nyata ini tidaklah muncul secara otomatis tapi butuh kerja keras untuk mewujudkannya. Ini bukan sekedar 

pilihan tetapi hal ini justru harus menjadi bagian yang terus disempurnakan dalam hidup kekristenan. Selain 

kemampuan dan kekuatan yang diberikan kepada kita, Tuhan juga memberikan tanggung jawab bagi kita 

untuk belajar dan bertumbuh. 

 

Ice breaker: 

Ceritakan pengalaman masa lalu berkaitan dengan tugas rumah (PR) yang sering kamu diabaikan. 

 

Lesson: 

1. Menurut Petrus, apa yang telah Allah berikan bagi kita dan untuk tujuan apa?(Ay 3-4) 

2. Menurutmu, mengapa Allah mau memberikan anugerah yang begitu berharga kepada kita? 

 

3. Lihat ayat 5-7 : hal-hal apa saja yang seharusnya kita miliki dalam hidup kita? Mengapa hal itu perlu 

kita miliki? 

 

 

4. Apa yang menjadi kesulitan dan tantangan dadlam dirimu untuk memiliki kesempurnaan hidup 

seperti diatas? Sebutkan! 

 

 

5. Komitmen apa yang ingin kamu ambil sebagai respon agar memiliki kesempurnaan hidup? 

 

 

Carring Time dan Prayer 

Mensharingkan pokok doa dan saling mendoakan 
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Bahan 6: Disiplin = Hajaran asyiiik Yang Mendidik 

 

 

 

Forward: 

Salah satu nilai kehidupan yang dianut dalam Persekutuan JOY adalah hal kedisiplinan. Bagaimana pun juga 

soal kedisiplinan menjadi bentuk pelatihan pembentukan karakter yang paling penting. Masalahnya, 

terkadang kita harus jatuh bangun untuk belajar melawan diri sendiri dadlam hal disiplin. Wah, gampang-

gampang sulit deh! Pasti setiap orang punya banyak cerita soal yang satu ini ’kan? Nah, dalam Alkitab 

berbahasa inggris, kata ’mengajar’ dan ’mendidik’ ditulis sebagai ’discipline’. Selanjutnya di dalam 

pembahasan bahan CG ini kata ’menghajar’ dan ’mendidik’ dicetak miring dan diartikan sebagai disiplin.  

 

 

Ice breaker: Hey, adakah pengalamanmu yang berhubungan dengan soal”disiplin”(ketika baru masuk 

sekolah, masuk JOY atau tempat lain yang menerapkan disiplin)Ceritakan! 

 

Nilai-nilai JOY 

 

Bacalah dengan seksama! 

 

Maz 39:12 Engkau menghajar seseorang dengan hukuman karena kesalahanya. 

Amsal1:7 Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh   menghina 

hikmat dan didikan. 

Amsal 3: 11 Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan 

perintahNya. 

Amsal 6:23 Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan 

kehidupan. 

Amsal12:1a Siapa mencintai didikan . mencintai pengetahuan. 

Amsal 13:18 Kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan, tetapi siapa 

mengindahkan teguran, ia dihormati. 

Amsal13:24b ....tetapi siapa mengasihi anaknya, mengajar dia pada waktunya. 

Amsal15:10a Didikan yang keras adalah orang yang meninggalkan jalan yang benar. 

Amsal 15:32 Siapa mengabaikan didikan, membuang dirinya sendiri, tetapi siapa  `  

  mendengarkan  teguran, memperoleh akal budi. 

Amsal19:18 Hajarlah anakmu selama ada harapan. 

Amsal22:15 Keodohann melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu 

daripadanya. 

Amsal 23:23 Belilah kebenaran dan jangan menjualnya; demilikian juga dengan hikmat, didikan dan 

pengertian. 

Amsal 29:17 Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan 

sukacita kepadamu. 

1 Kor 11:32 Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum 

bersama sama dengan dunia. 
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Ibrani 12:6 ........karena Tuhan menghajar orang yang dikasihiNya. 

 

Lesson:    

 

1. Dari deretan ayat di atas, kesan apa sih yang kau tangkap mengenai hal ”disiplin” menurut Alkitab? 

Sikap macam apa yang diperlukan untuk kita berdisiplin? 

 

 

 

 

2. Apa yang sebernanya membuat kita sangat sulit untuk berdisplin?Apa ganjaranya jika kita menolak 

atau menerima disiplin? 

 

 

3. Adakah hal tertentu dalam hidupmu yang masih perlu di-disiplin-kan?Mengapa kau sangat sulit 

berdisiplin dalam hal tersebut? 

 

 

4. Lngkah konkert apa yang menjadi keputusanmu untuk menjadi keputusanmu untuk lebih disiplin? 

 

 

 

Carring Time dan Prayer 

Mensharingkan pokok doa dan saling mendoakan 
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Bahan 7:  Berani menerima Tatangan...!!! 
 

 

 

Forward:Masih ingat seorang tokoh yang bernama Esau..? Yup, hari ini kita akan belajar kehidupan seorang 

Esau. Setelah Esau menjual hak sulungnya kepada Yakub seharga satu mangkuk kacang merah, 

Esau kembali harus menerima nasib, tidak memperoleh berkat dari Ishak, karena lagi- lagi ditipu 

oleh adiknya Yakub. 

 Akibatnya, Esau harus menerima ”Berkat” yang lain dari Ishak, yang sebernarnaya lebih mirip 

kutuk ketimbang berkat.Coba ingat lagi bahan-bahan tentang purity. Esau lalu menyimpan sakit 

hati terhadap Yakub, dalam kurun waktu yang cukup lama. Namun, setiap hal yang haru dia alami 

tidak membuat dia lantas putus asa. Selanjuatnya segal hal yang dia peroleh / hasilkan sungguh  

diluar dugaan. Dengan modal kerja kera, kerajnan, bahka ketekuanan yang tiada tara,membuat 

Esau bangkiit dari ketepurukan dan memiliki segala hal. Setiap orang harus memikul kuk-nya 

masing-masing dan berani maenerima tantangan. Apa yang membuat Esau mampu bangkit 

lagi?yuk...kita ikuti kisahnya.......!!! 

 

Ice breaker: Buatlah slogan dengan menggunakan kata ”rajin” yang mampu menyemangati kamu kapan saja 

kamu membutuhkanya!! 

 

 

Lesson: 

1. Bagaimana situasi yang dialami oleh Esau dan Yakub saat itu?(Ingat  bahan 2:purity) 

 

 

2. Apa makna ucapan Ishak didalam Kejadian 27: 39-40? 

 

 

3. Bagaimana kehidupan Esau selanjutnya setelah dia menerima ”berkat” dari Ishak?(lihat Kej 

33:1-9) 

 

 

4. Menurutmu, mengapa hal itu terjadi dalam kehidupan Esau? (Ay.40b) 

 

 

5. Coba saudara ceritakan, apa yang menjadi tantanganbua kamu untuk  

 

menjadi seorang yang rajin? 

 

 

6. Komitmen apa yang kamu ambil untuk menghadapi setiap tantangan itu? 
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Carring Time dan Prayer 

Mensharingkan pokok doa dan saling mendoakan 

 

 

 

 

 

 

 

Apa sih nilai-nilai JOY itu? 

1. Sacrifice 

- Perpuluhan 

JOY sangat menekanankan kepada anggaotanya untuk belajar memberikan perpuluhan, 

meskipun masih mahasiswa hanya mengandalkan uang kiriman ortu. Kapan lagi belajar 

memberikan ”uang” yang sebernarnya pemberian Tuhan kalo bukan dari sekarang. 

Bagaimana nantinaya ketika kita sudah bekerja dan punya penghasilah yang gede, 

mungkinkah kiata akan memberikan sepersepuluh saja dengan hati yang rela? Tidak mungkin 

, kalo kita tidak pernah belajar memberi .Selain itu kitapun harus belajar untuk bertanggung 

jawab terhadap uang yang ada/dipercayakan kepada kita. 

  

- Waktu 

   Selagi muda, peuh semangat, energik, manfaatkanlah untuk melayani Tuhan semaksimal 

mungkin. Bukan ketika nanti kita sudah berumah tangga atau tua . Justru masa muda kita 

adalah persembahan yang terbaik, untuk Tuhan pakai bagi penggenapan rencanaNya. 

- Bakat 

 Jangan sia-siakan talentamu untuk mendapatkan pujian dari manusia. Tapi persembahan itu 

untuk kemulian Tuhan.Asahla dan pakai talentamu untuk membawa orang yang belum 

pecaya datang kepada Tuhan. 

2. Purity. 

           Joyers diharapkan membangun relasi dengan Allah  dengan intim, agar mampu menjaga hati, 

pikiran, dalam berelasi dengan orang lain. Menjaga kekudusan di hadapan Tuhan. 

3. Autentic 

 Arti otentik adalah apa adanya . tidak berpura pura , punya integiritas .lalu, bagaimana 

mengetahui seseorang otentik atau tidak ? 

- Kejujuran ( berani men gakui kesalahan ) 

- Transparansi ( siap memberikan pertanggungjawaban kepada   orang yang meminta 

petanggung jawaban). 

4. Cooperative 

 Dalam melakukan kegiatannya, JOY tidak punya job description. Semuanya bekerja sama 

untuk saling membantu dan mendukung. kerja sama akan terwujud ketika ada rasa saling 

percaya.  

 

 

5. Exelent  

 Nilai excellent bagi  JOY adalah: menjadi the first dan dicopy oleh orang lain (menjadi 

model). Entah dalam hal musik, multimedia, cell group, pelatihan, adaministrasi dan 

sbagainya.  

 

 

6. Dicipline 
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 - tepat waktu (on time). 

 - disiplin waktu berarti kita menghargai waktu, menghargai diri sendiri, dan menghargai 

orang lain. Misalnya di dunia bisnis, waktu sangat dihargai.  

 - kebersihan (diri sendiri dan lingkungan) 

 - menepati janji (jangan sampai karena keteledoran kita, orang lain menanggung akibatnya) 

 

7. Diligent 

 - Joyers harus punya niat dan usaha keras untuk maju dan kreatif. 

 - mempunyai kebiasaan membaca supaya tidak ketinggalan informasi, tapi bukan dalam hal 

negatif lho... 

 - punya Planning dan melakukan dan mengevaluasi. Misalnya time management, jadwal 

mingguan. Sehingga hidupnya berlangsung tertib. 

 

Catatan untuk leader 

Bahan 2: Sakir Hati ? Sampai Kapan? 

Pertanyaan no 1: 

Lihat dahulu dari kelahiran mereka ”....dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang 

muda.”(Kej 25:23). Saelain itu berpangkal pada sikap pilih kasih(bandingkan 25:28) Anak 

kesulungan yang seharusnya diperuntukan untuk Esau ternyata diberikan kepada Yakub yang 

menipu Esau. 

 

Bahan 3 : Nah......Ketahuan......Lo...! 

Pertanyaaan no1 : 

Ananias dengan setahu isrinya........(ay.2) Dengan kata lain mereka berdua bersepakat untuk berdusta 

pada Pestrus, dan secara langsung juga  berdysta terhadap Allah Roh Kudus. 

 

Pertanyaan no 2: 

Pada jemaat mula-mula , banyak orang yang masih penuh dengan spirit namun tidak menutup 

kemungkinan ada juga orang- orang yang berhati palsu. Dan berdusta terhadap jemaat Alla Roh 

Kudus (berdasarkan Buku Tafsir PB) 

 

Bahan 4 :Thanks Partner  

Pertanyaan no 1 : 

Ay. 1,2 Febe disebutkan kita, yaitu pada keluarga rohani dalam Tuhan. Jadi tempat dalam 

persekutuan sama dengan kaum pria  ; ia adalah diakonos, pelayanan, (yg melayani)jemaat di 

Kengkrea: oa sendiri telah memberikan bantuan (Yunani protatis), dengan kedudukan yang agak 

terpandang dalam masyarakat”. 

 

Ay.3 Priska dan Akwila suami istri, yang Paulus jumpai di Korintus. Karena kawan sepekerjaaan 

(mereka adalah pembuat tenda)  

 

Ay.5 Jemaat dirumah mereka juga dikirimi salam oleh Paulus. 

 

Epenetus  dikatakan teman khusus dan salah seorang dari orang2 yang pertama bertobat karena 

pekerjaaan Paulus diAsia. 

 

Ay.7 Andronikus dan Yunias, saudara- saudara Paulus sebansa, dipenjarakan bersama-sama dengan 

Paulus, mereka ikut dalam pemberitaan Injil. 

 

Ay.13 Rufus, Paulus  menyebut ia orang pilihan yang berarti, bahwa dia dikhususkan untuk suatu 

pelayananaan yang penting. Walau secara fisik terpisah namuan Paulus bersama kawan sekerjanya 

melayani dan Paulus menguatkan mereka. 
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Pertanyaan no 3 : 

Rekan sekerja berarti mempunyai misi bersama. 

 

Pertanyaan no 4 : 

Disuruh milih atau boleh lebih atau ada yang lain. Ditekankan pada sikap hidup yang mendukung 

teman, lewat doa, penguatan dan selalu terbuka satu sama lain atau menciptakan rasa aman . Dalam 

kondisi apapun tetap mendukungnya. 

 

Bahan 6 : Disiplin= Ajarab Asyik yang Mendidik 

Nomor 1 dan n0 2 adalah pertanyaan observasi yang mengacu ayat- ayat diatas.Seluruh jawaban 

harus mengarah dan berpedoman pada yang tertulis di dalamnya.Waspadai pertanyaan di nomaor 3. 

Dua nomor terakhir lebih diarahkan untuk mendapatkan jawaban aplikatis, konkret, membumi serta 

menyentuh kehidupan pembaca sehari-hari .Diharapkan ada perubhan dalam hal kediplinan yang 

terlihat. 

 

Bahan 7 : 

Pertanyaan no1 : Kondisi yang terjadi saat itu adalah Esau baru saja terbujuk rayuan Yakub untuk 

menjual hak  kesulungan kepada Yakub, karena berhasil mengelabui Ishak (dengan bantuan Ribka ) 

dan memperoleh berkat yang seharusnya miik Esau. Yang kemudian terjadi adalah Esau harus 

menerima ”berkat” yang lain dari Ishak. 

 

Pertanyaan no 2: Perhatikan ayat 39 dan 40 . Ayat 39 merupakan kondisi yang  akan dihadapu oleh 

Esau.Perhatikan juga ayat 40 , kondisi yang akan dialali pada ayat 39 akan bisa dipatahkan bila Esau 

berusaha dengan sungguh-sungguh. 

 

Pertanyaaan no 3 :  Dalam pasal berikutnya (Kej 33:1-9), dapar dilihat bahwa Esau sudah 

mengampuni Yakub dan yang paling mencengangkan adalah apa yang diberikan Yakub kepadanya, 

secara khusus ditolaknya(Kej. 27:40) . Dia sudah memiliki harta sebanyak yang dimiliki oleh Yakub. 

 

Pertanyaan no 4 :Alasan satu-satunya yang masuk akal adalah Esau menjadikan ucapan ayahnya 

sebagai cambuk supaya melewati setiap tantangan itu. Dia bekerja keras dengan tekun dan giat 

supaya ayahnya itu tidak terjadidalam hidupnya. Secara tidak langdung bisa dikatakan, dia menerima 

tantangan ayahnya dan membuktikan bahwa dia berhasil. 

 

Pertanyaan no 5 : Jawabannya harus kongret. Miasalnya rajin dalam bangun pagi, olah raga. 
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