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TOPIK =
PEMBINAAN
REMAJA &
PEMUDA

SUB BIDANG PEMBINAAN WARGA GEREJA
SINODE GEREJA KRISTUS YESUS

KATA PENGANTAR
Puji Syukur kepada Tuhan Yesus atas pimpinan-Nya sehingga
buku ini dapat diterbitkan. Sesungguhnya buku kecil ini adalah
karya bersama rekan-rekan hamba Tuhan Pembina Komisi
Remaja dan Pemuda GKY se-Jabodetabek. Di tengah-tengah
kesibukan sebagai pembina komisi di gereja masing-masing, mereka masih memberikan waktu untuk bersama-sama memikirkan
tentang topik-topik pembinaan untuk pelayanan remaja-pemuda.
Oleh sebab itu kepada merekalah pertama-tama kami mengucapkan terimakasih. Kemudian setelah melalui rangkaian rapat
yang cukup panjang, hasil pemikiran bersama ini dirangkumkan
dan disistemasikan sehingga buku ini dapat diterbitkan. Kiranya
Tuhan Yesus memberkati pelayanan rekan-rekan sekalian.
Pelayanan remaja-pemuda adalah sebuah pelayanan
yang penuh dengan tuntutan yang dinamis. Jika kita ingin melihat semangat dan trend zaman, maka kehidupan pemudaremaja adalah cermin dari trend zaman itu. Menyadari hal ini
maka kami mencoba menuliskan topik-topik pembinaan yang
sesuai dengan kebutuhan pelayanan ini. Kami berdoa kiranya
rekan-rekan pembaca yang terlibat dalam pelayanan remaja dan
pemuda memperoleh manfaat dari buku ini.
Kami sadar bahwa buku ini jauh dari sempurna untuk bisa
memenuhi seluruh kebutuhan tentang topik-topik pembinaan
remaja-pemuda. Oleh sebab itu saran-saran dari rekan-rekan
pembaca dan pemakai buku ini akan sangat bermanfaat bagi
penyempurnaan selanjutnya. Harapan kami buku ini dapat menjadi dasar dan landasan bagi penyusunan sebuah kurikulum
pembinaan remaja-pemuda yang lebih lengkap di masa depan.
Akhir kata, selamat melayani dan menjadi saluran berkat
bagi anak-anak remaja dan pemuda yang kita layani. Segala ke-

muliaan hanya bagi Tuhan! Soli Deo Gloria!
Jakarta, Juni 2012
Pdt Joni Sugicahyono
Ketua Sub Bidang Pembinaan Warga Gereja
Sinode Gereja Kristus Yesus

SMP
Iman Kristen
1. Keselamatan.
Memberitakan karya keselamatan Allah melalui Yesus
Kristus agar para remaja mengambil keputusan untuk menerima Yesus Kristus dan memiliki keyakinan keselamatan
berdasarkan anugerah Allah.
2. Allah.
Memberitakan Allah yang menyatakan Diri sebagai Pencipta dan Pemelihara segala sesuatu dan segala sesuatu
adalah bagi kemuliaan-Nya agar para remaja menghormati Tuhan dengan menghargai ciptaan-Nya dan memiliki
kesadaran bahwa segala sesuatu bagi kemuliaan-Nya.
3. Alkitab adalah firman Allah.
Mengajarkan bahwa Alkitab adalah firman Allah dan implikasi-nya di dalam kehidupan sehari-hari.
4. Manusia dan Dosa.
Memberitakan kejatuhan manusia ke dalam dosa dan
dampaknya di dalam kehidupan manusia agar para remaja bersandar kepada Tuhan dan bertekad untuk bertumbuh secara rohani dan menjauhkan diri dari dosa.
5. Roh Kudus.
Memberitakan siapakah Roh Kudus dan apa peran Roh
Kudus di dalam kehidupan orang percaya.


6. Kristus.
Memberitakan siapakah Yesus Kristus dan mengapa para
remaja harus menaati Dia.
7. Gereja.
Memberitakan siapakah gereja itu dan pentingnya orang
percaya berada secara nyata di dalam persekutuan dengan gereja Tuhan.
8. Pertanggungjawaban di hadapan Tuhan.
Memberitakan bahwa kehidupan kita harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.

Disiplin Rohani
1. Saat teduh.
Mengajarkan apakah itu saat teduh, mengapa harus bersaat teduh dan bagaimanakah melakukan saat teduh setiap hari secara disiplin dan mendorong orang muda untuk
melakukan saat teduh setiap hari.
2. Doa.
Mengajarkan apakah itu doa, mengapa harus berdoa dan
perlunya berdoa secara pribadi maupun secara bersamasama di gereja serta mendorong mereka melakukannya.
3. Ibadah.
Mengajarkan pengertian ibadah dan mengapa beribadah
serta bagaimana seharusnya beribadah dengan mendorong mereka melakukannya dengan sungguh-sungguh.
4. Bersaksi.
Mengajarkan apakah itu bersaksi, mengapa harus bersaksi dan bagaimana bersaksi serta mendorong mereka
melakukannya.
5. Melayani.
Mengajarkan apakah itu melayani, mengapa harus melayani dan bagiamanakah melayani serta mendorong mereka melakukannnya.


6. Talenta.
Mengajarkan apakah itu talenta, mengapa harus mengembangkan talenta dan bagaimanakah mengembangkan talenta serta mendorong mereka melakukannya.
7. Persembahan dan Bersyukur.
Mengajarkan apakah artinya memberi persembahan dan
bersyukur kepada Tuhan dan mengapa memberi persembahan dan bersyukur kepada Tuhan.

Karakter
1. Kasih.
Mengajarkan apakah itu kasih dan mengapa harus mengasihi dan bagaimana mengasihi menurut ajaran firman
Tuhan serta mendorong mereka melakukannya.
2. Penguasaan diri.
Mengajarkan apakah itu penguasaan diri dan mengapa
harus melakukannya dan bagaimana penguasaan diri
menurut ajaran firman Tuhan serta mendorong mereka
melakukannya.
3. Ketekunan.
Mengajarkan apakah itu ketekunan dan mengapa harus
memiliki ketekunan dan bagaimana bisa memiliki ketekunan serta mendorong mereka melakukannya.
4. Murah hati.
Mengajarkan apakah itu murah hati dan mengapa harus
memiliki kemurahhatian dan bagiamana bisa memiliki kemurahhatian serta mendorong mereka melakukannya.
5. Pembawa damai.
Mengajarkan apakah itu pembawa damai dan mengapa orang percaya harus menjadi pembawa damai dan
bagaimana dapat menjadi pembawa damai serta mendorong mereka melakukannya.


6. Kesucian hidup.
Mengajarkan apakah itu kesucian dan mengapa orang
percaya harus hidup suci dan bagaimana bisa menjaga
kesucian hidup serta mendorong mereka melakukannya.

Keluarga
1. Menghormati orangtua.
Mengajarkan apakah itu menghormati orang tua dan
mengapa harus melakukannnya dan bagaimana bisa
menghormati orangtua serta mendorong mereka melakukannya.
2. Membangun komunikasi dengan orangtua.
Mengajarkan apakah itu komunikasi dan mengapa harus memiliki komunikasi yang baik dengan orangtua dan
bagaimana mereka bisa melakukannya serta mendorong
mereka melakukannya.
3. Menjadi saksi di tengah keluarga.
Mengajarkan apakah itu bersaksi dan mengapa harus bersaksi di dalam keluarga dan bagaimana bersaksi di dalam
keluarga serta mendorong mereka melakukannya.

Pergumulan pribadi
1. Rendah diri.
Mengajarkan apakah itu rendah diri dan mengapa tidak
perlu rendah diri dan mengapa rendah diri itu tidak boleh
dan bagaimana agar tidak menjadi rendah diri serta mendorong mereka menghargai anugerah Tuhan di dalam diri
mereka.
2. Kebencian.
Mengajarkan mengapa tidak perlu dan tidak boleh membenci dan bagaimana agar terlepas dari dosa kebencian
serta mendorong mereka untuk mengasihi tanpa syarat.


3. Putus asa.
Mengajarkan mengapa tidak perlu dan tidak boleh putus
asa dan bagaimana bisa memiliki pengharapan di dalam
kehidupan.
4. Konflik.
Mengajarkan apakah itu konflik dan bagaimana dapat menangani konflik dengan baik dan memuliakan Tuhan.
5. Kebiasaan buruk.
Mengajarkan apa saja itu kebiasaan buruk dan mengapa
harus dibuang dan bagaimana mengatasi kebiasaan buruk.
6. Hawa nafsu.
Mengajarkan apakah itu hawa nafsu dan mengapa bisa
memiliki hawa nafsu dan bagaimana menang atas hawa
nafsu.
7. Sexualitas.
Mengajarkan apakah itu sex dan apakah tujuan diberikan
sex dan mengapa harus memelihara diri dari tindakan-tindakan yang tidak diperkenan Tuhan.
8. Pergaulan.
Mengajarkan bahwa pergaulan itu penting dan bagaimana
harus memiliki pergaulan yang baik
9. Pembagian waktu.
Mengajarkan penting mengatur dan merencanakan pemakaian waktu dan bagaimana dapat melakukannya.
10. Dunia entertainment dan informasi bebas.
Mengajarkan kewaspadaan terhadap semua jenis entertainment dan informasi bebas seperti game electronic,
game internet, internet dan lainnya dan bagaimana ajaran
Alkitab mengenai dunia hiburan dan informasi bebas agar
orang muda tidak terjerat di dalam dosa.
11. Ramalan nasib.
Mengajarkan orang muda untuk tidak menanyakan dan
bergantung kepada ramalan nasib seperti horoskop, dukun dan lainnya, melainkan mereka belajar firman Tuhan


dan bergantung kepada Tuhan.
12. Menang atas kuasa gelap.
Mengajarkan orang muda bahwa peperangan rohani dengan kuasa gelap menjadi bagian dari setiap orang percaya dan orang percaya harus bersandar kepada Tuhan
Yesus yang sudah menang atas kuasa gelap.

Motivasi hidup
1. Yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan.
Mengajarkan bahwa tujuan tertinggi dari kehidupan manusia adalah memberi yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan
dan orang percaya harus memiliki semangat member
yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan.
2. Menjadi berkat bagi orang lain.
Mengajarkan mengapa orang percaya harus hidup menjadi berkat bagi orang lain dan bagaimana melakukannya.
3. Mempersembahkan diri kepada Tuhan.
Mengajarkan apa itu mempersembahkan diri kepada
Tuhan dan mengapa harus mempersembahkan diri kepada Tuhan dan bagaimana mempersembahkan diri kepada
Tuhan.
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Iman Kristen
1. Keselamatan.
Memberitakan karya keselamatan Allah melalui Yesus
Kristus agar para remaja mengambil keputusan untuk
menerima Yesus Kristus dan memiliki keyakinan keselamatan berdasarkan anugerah Allah.
2. Manusia dan Dosa.
Memberitakan kejatuhan manusia ke dalam dosa dan
dampaknya di dalam kehidupan manusia agar para remaja bersandar kepada Tuhan dan bertekad untuk bertumbuh secara rohani dan menjauhkan diri dari dosa.
3. Roh Kudus.
Memberitakan Siapakah Roh Kudus dan apa peran Roh
Kudus di dalam kehidupan orang percaya.
4. Yesus Kristus.
Memberitakan Siapakah Yesus Kristus dan mengapa para
remaja harus menaati Dia.
5. Kedatangan Yesus kedua kali.
Memberitakan dan mengajarkan tentang kedatangan
Yesus kedua kali dan implikasinya di dalam kehidupan
hari ini.
6. Gereja.
Mengajarkan pengertian gereja, mengapa harus di dalam
persekutuan dengan gereja.


7. Allah Tritunggal.
Mengajarkan pengertian Allah Tritunggal dan darimanakah
pengertian yang sedemikian itu.
8. Alkitab adalah firman Allah.
Mengajarkan Alkitab adalah Firman Allah dan apakah
pengertiannya dan bahwa Alkitab dapat dipercaya dan diandalkan serta bagaimanakah seharusnya orang percaya
bersikap.
9. Mengenal kehendak Allah.
Mengajarkan bagaimana mengenal kehendak Allah dan
mengapa orang percaya harus mengenal dan hidup di
dalam kehendak Allah.

Disiplin Rohani
1. Saat teduh.
Mengajarkan apakah itu saat teduh, mengapa harus bersaat teduh dan bagaimanakah melakukan saat teduh setiap hari secara disiplin dan mendorong orang muda untuk
melakukan saat teduh setiap hari.
2. Doa.
Mengajarkan apakah itu doa, mengapa harus berdoa dan
perlunya berdoa secara pribadi maupun secara bersamasama di gereja serta mendorong mereka melakukannya.
3. Ibadah.
Mengajarkan pengertian ibadah dan mengapa beribadah
serta bagaimana seharusnya beribadah dengan mendorong mereka melakukannya dengan sungguh-sungguh.
4. Bersaksi.
Mengajarkan apakah itu bersaksi, mengapa harus bersaksi dan bagaimana bersaksi serta mendorong mereka
melakukannya.



5. Melayani.
Mengajarkan apakah itu melayani, mengapa harus melayani dan bagiamanakah melayani serta mendorong mereka melakukannnya.
6. Talenta.
Mengajarkan apakah itu talenta, mengapa harus mengembangkan talenta dan bagaimanakah mengembangkan talenta serta mendorong mereka melakukannya.
7. Berbuat baik.
Mengajarkan mengapa orang percaya harus berbuat baik
dan bagaimana melakukannya.
8. Saksi Kristus.
Mengajarkan bahwa orang percaya adalah saksi Kristus
dan bagaimana bisa menjadi saksi Kristus.

Karakter
1. Kepemimpinan.
Mengajarkan apa pengertian kepemimpinan dan bagaimana bisa menjadi pemimpin yang memperkenan Tuhan.
2. Amarah.
Mengajarkan apa pengertian amarah menurut Alkitab dan
bagaimanakah amarah yang berkenan kepada TUhan
dan bagaimana mengendalikan amarah yang berdosa
dan konsekuensi amarah yang tidak terkendali.
3. Penguasaan diri.
Mengajarkan pengertian Alkitab mengenai penguasaan
diri dan mengapa penting menguasai diri dan bagaimana
bisa menguasai diri.
4. Kasih.
Mengajarkan pengertian kasih menurut Alkitab dan mengapa harus memiliki kasih serta bagaimana mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari.


5. Adaptasi.
Mengajarkan pengertian beradaptasi dan mengapa perlu memiliki kemampuan beradaptasi dan bagaimana
mengembangkan kemampuan beradaptasi.
6. Tanggungjawab.
Mengajarkan pengertian tanggungjawab dan mengapa
harus memiliki rasa bertanggungjawab dan bagaimana
dapat memiliki karakter tanggungjawab.
7. Setia.
Mengajarkan pengertian setia dan mengapa harus memiliki kesetiaan dan bagaimana dapat memiliki karakter setia.
8. Rajin.
Mengajarkan pengertian rajin dan mengapa harus memiliki karakter rajin dan bagaimana memiliki karakter yang
demikian.
9. Kesucian.
Mengajarkan pengertian kesucian dan mengapa harus
memiliki kesucian dan bagaimana hidup di dalam kesucian.
10. Kerjasama.
Mengajarkan pengertian kerjasama dan mengapa harus
bekerja sama dan bagaimana bisa bekerjasama yang optimal.
11. Menang atas kuasa gelap.
Mengajarkan orang muda bahwa peperangan rohani dengan kuasa gelap menjadi bagian dari setiap orang percaya dan orang percaya harus bersandar kepada Tuhan
Yesus yang sudah menang atas kuasa gelap.
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Pergumulan
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.

Pergaulan dan pengaruh buruk.
Mengajarkan pentingnya pergaulan dan bahayanya pergaulan yang buruk dan bagaimana bisa memiliki pergaulan yang sehat.
Menemukan identitas diri.
Menolong orang muda menemukan identitas diri mereka
di dalam Kristus dan menghidupi identitas itu
Sexualitas.
Mengajarkan apakah itu sex dan apakah tujuan diberikan
sex dan mengapa harus memelihara diri dari tindakantindakan yang tidak diperkenan Tuhan.
Pacaran.
Mengajarkan prinsip Alkitab hal-hal yang terkait dengan
berpacaran.
Putus asa.
Mengajarkan pengertian putus asa, mengapa tidak perlu
putus asa dan bagaimana bisa tetap memilik semangat
dan pengharapan.
Kekecewaan.
Mengajarkan pengertian kekecewaan dan bagaimana
mengatasi kekecewaan dan memiliki kehidupan bersyukur dan sukacita.
Masa depan.
Mengajarkan bahwa Tuhan menyediakan masa depan
bagi setiap orang dan mengapa setiap orang perlu mempunyai kerinduan dan impian akan masa depannya dan
bagaimana meraih masa depan.
Pengembangan diri.
Mengajarkan mengapa harus mengembangkan diri dan
bagaimana mengembangkan diri.
Membagi waktu.
Mengajarkan pentingnya mengatur waktu dan perenca11

10.

11.

12.
13.

naan dan bagaimana mengaplikasikannya.
Bekerja, Wirausaha atau Kuliah.
Memberikan wawasan tentang bekerja, wirausaha dan
kuliah sehingga orang muda dapat mempunyai pertimbangan yang baik di dalam mengambil keputusan tentang masa depan mereka.
Etiket dalam pekerjaan.
Bergaul dengan teman kerja yang belum percaya, menjaga prinsip dalam kehidupan kerja, menjaga keseimbangan antara hidup ibadah dan pekerjaan
Pluralisme dan Pluralitas.
Memahami keberagaman di dunia dan bagaimana bersikap yang seharusnya
Sihir, sulap, hipnotis, mistik, dan lain-lain.
Memahami di mana posisi kita sebagai orang-orang yang
sudah ditebus dan bagaimana bersikap terhadapnya.

Motivasi Hidup
1.

2.

Mengerti nilai dan makna hidup.
Mengajarkan bahwa hidup itu berarti dan bermakna dan
bagaimana memiliki kehidupan yang berarti dan bermakna.
Menghadapi kegagalan.
Mengajarkan pengertian gagal dan bagaimana mengatasi kegagalan dan perasaan gagal.
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AS
UNIVERSIT
Topik disusun lebih banyak agar memberikan pilihan-pilihan
bagi Pembina.

Iman Kristen
1. Allah yang menyatakan diri dan penyataan Allah.
Mengajarkan bahwa kita bisa mengenal Allah karena Ia
menyatakan diri-Nya dan bagaimana penyataan Allah itu,
agar pemuda lebih terdorong untuk mengenal Allah.
2. Seluruh kebenaran adalah kebenaran Allah.
Mengajarkan bahwa kebenaran itu tidak terfragmentasi
melainkan seluruh kebenaran adalah kebenaran Allah,
termasuk kebenaran yang ditemukan di dalam alam semesta, agar pemuda menempatkan pikiran mereka tunduk kepada kebenaran.
3. Penebusan: Tidak ada jalan lain.
Mengajarkan bahwa tidak ada jalan lain untuk diselamatkan, hanya dengan penebusan di dalam Yesus Kristus,
agar pemuda memiliki iman kepada Yesus Krisutus.
4. Penciptaan vs evolusi.
Mengajarkan segala sesuatu adalah ciptaan Tuhan dan
bagaimana pandangan iman Kristen terhadap evolusi,
agar pemuda memiliki pengenalan yang benar akan keberadaan segala sesuatu.
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5. Keilahian Yesus Kristus.
Mengajarkan keilahian Yesus Kristus agar pemuda menghormati, mengasihi dan taat kepada Kristus.
6. Alkitab dapat dipercaya.
Mengajarkan bagaimana Alkitab dapat dipercaya, sehingga pemuda terdorong untuk membaca, merenungkan dan
melakukan firman Allah.
7. Roh Kudus dan karunia-karunia-Nya.
Mengajarkan siapa Roh Kudus dan tentang karunia-karunia roh, sehingga pemuda lebih bersandar Roh Kudus
dan mengenali karunia rohaninya untuk melayani.
8. Otoritas orang percaya dan kuasa Roh Kudus.
Mengajarkan bagaimanakah otoritas dan kuasa yang
Allah berikan kepada orang percaya, agar pemuda memiliki pengertian dan pengenalan yang benar.
9. Pertobatan.
Mengajarkan apa itu pertobatan dan pentingnya pertobatan.
10. Iman Kristen dan sains.
Mengajarkan bagaimanakah relasi iman Kristen dengan
sains.
11. Akhir Zaman.
Mengajarkan pengajaran Alkitab tentang akhir jaman agar
orang muda memiliki pengetahuan yang benar tentang
ajaran tersebut.
12. Gereja dan parachurch.
Mengajarkan pengertian gereja juga parachurch dan
bagaimana harus menyikapinya.

Disiplin rohani
1. Saat teduh.
Mengajarkan apa, mengapa dan bagaimana bersaat
teduh, agar pemuda memiliki disiplin bersaat teduh setiap
hari.
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2. Doa.
Mengajarkan apa, mengapa dan bagaimana berdoa, agar
pemuda memiliki disiplin berdoa.
3. PA induktif.
Mengajarkan apa, mengapa dan bagaimana PA induktif,
agar pemuda semakin belajar dan memahami Alkitab.
4. Melayani.
Mengajarkan apa, mengapa dan bagaimana melayani,
agar pemuda terlibat di dalam pelayanan.
5. Bersaksi.
Mengajarkan apa, mengapa dan bagaimana bersaksi,
agar pemuda menjadi saksi Kristus yang efektif.
6. Beribadah.
Mengajarkan apa, mengapa dan bagaimana beribadah,
agar pemuda tekun beribadah dan beribadah dengan
benar dan baik.
7. Menjadi murid Kristus.
Mengajarkan apa, mengapa dan bagaimana menjadi murid Kristus, agar pemuda memiliki komitmen mengikut
Kristus sebagai murid.
8. Hidup di dalam persekutuan dengan orang percaya.		
Mengajarkan apa, mengapa dan bagaimana persekutuan
dengan orang percaya, agar pemuda menghargai dan
melibatkan diri di dalam persekutuan di gereja.
9. Bersandar Tuhan.
Mengajarkan apa, mengapa dan bagaimana bersandar
kepada Tuhan, agar pemuda memiliki kedekatan kepada
Tuhan dan bersandar kepada-Nya.
10. Karunia-karunia rohani.
Mengajarkan pengertian dan implikasi dari karunia-karunia rohani agar orang muda dapat mengaplikasikannya
bagi pembangunan tubuh Kristus.
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11. Hidup berkemenangan.
Mengajarkan apakah itu kemenangan Kristiani dan
bagaimana hidup yang berkemenangan.

Karakter
1. Dapat dipercaya (memiliki integritas).
Mengajarkan apa, mengapa dan bagaimana menjadi
pemuda yang dapat dipercaya.
2. Memiliki EQ dan SQ yang baik.
Mengajarkan apa, mengapa dan bagaimana memiliki EQ
dan SQ yang baik.
3. Ketekunan.
Mengajarkan apa, mengapa dan bagaimana ketekunan
itu.
4. Menggunakan waktu.
Mengajarkan pentingnya menggunakan waktu dan
bagaimana menggunakan waktu dengan baik dan benar.
5. Menghormati orang lain.
Mengajarkan apa, mengapa dan bagaimana menghormati
orang lain, agar pemuda dapat menjadi teladan dan berkat
di manapun mereka berada.
6. Mampu berdialog.
Mengajarkan mengapa penting memiliki kemampuan berdialog dan bagaimana berdialog yang baik, agar pemuda
memiliki kemampuan komunikasi yang baik.
7. Lemah lembut.
Mengajarkan apa, mengapa dan bagaimana lemah lembut, agar pemuda semakin serupa Kristus.
8. Mengasihi.
Mengajarkan apa, mengapa dan bagaimana mengasihi
sesama.
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9. Saleh.
Mengajarkan apa, mengapa dan bagaimana hidup yang
saleh itu.
10. Kesucian.
Mengajarkan apa, mengapa dan bagaimana kesucian hidup, agar pemuda memiliki hidup yang berkenan kepada
Tuhan.
11. Melayani.
Mengajarkan apa, mengapa dan bagaimana melayani.
12. Kepemimpinan.
Mengajarkan apa, mengapa dan bagaimana kepemimpinan Kristen itu.
13. Rendah hati.
Mengajarkan apa, mengapa dan bagaimana kerendahhatian.

Pergumulan
1. Menemukan teman hidup.
Mengajarkan pengajaran Alkitab mengenai teman hidup,
agar pemuda memiliki pandangan yang alkitabiah terkait
dengan teman hidup.
2. Pernikahan.
Mengajarkan pengajaran Alkitab terkait dengan pernikahan dan kehidupan pernikahan, sehingga orang muda memiliki konsep yang benar tentang pernikahan.
3. Bergaul dengan baik tanpa kompromi.
Mengajarkan bagaimana bergaul yang baik itu menurut firman Tuhan, agar pemuda memiliki pergaulan yang baik
tanpa kompromi.
4. Mengatur keuangan.
Mengajarkan tentang uang dan bagaimana mengelola
uang.
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5. Mengatasi kejenuhan.
Mengajarkan apa, mengapa dan bagaimana mengatasi
kejenuhan hidup.
6. Belajar, bekerja dan melayani.
Mengajarkan bagaimana mengatur waktu dan prioritas
terkait dengan belajar, bekerja dan melayani.
7. Mengendalikan lidah.
Mengajarkan apa, mengapa dan bagaimana mengendalikan lidah, agar pemuda memakai tutur kata untuk menjadi
berkat.
8. Kepemimpinan.
Mengajarkan pengertian dan aplikasi kepemimpinan yang
efektif baik.
9. Manajemen konflik.
Mengajarkan bagaimana menangani konflik.
10. Etos kerja.
Mengajarkan etos kerja yang diajarkan Alkitab.

Wawasan
1. Perjamuan kudus.
Mengajarkan ajaran firman Tuhan tentang perjamuan kudus, agar pemuda memiliki pemahaman yang benar tentang perjamuan kudus.
2. Mujizat.
Mengajarkan bagaimana ajaran Alkitab tentang mujizat.
3. New age movement.
Mengajarkan apa dan mengapa dengan new age movement dan bagaimana sikap orang Kristen seharusnya.
4. Ajaran-ajaran sesat.
Mengajarkan bagaimana bisa mengenal ajaran sesat.
5. Kehidupan bukan permainan.
Mengajarkan bagaimana alkitab memandang kehidupan,
sehingga pemuda memiliki cara hidup yang benar.
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6. Kebenaran tentang media.
Mengajarkan bagaimana memanfaatkan media yang ada
dan waspada terhadap bahaya-bahaya yang mengancam.
7. Kebenaran tentang otoritas.
Mengajarkan bagaimana sikap terhadap otoritas yang ada
menurut firman Tuhan.
8. Kebenaran tentang penguasaan diri.
Mengajarkan apa, mengapa dan bagaimana menguasai
diri menurut Alkitab.
9. Mengapa saya percaya kekristenan.
Mengajarkan alas an hakiki mengapa saya percaya kepada kekristenan.
10. Mengapa percaya bahwa Allah itu nyata.
Mengajarkan alasan saya percaya Allah itu nyata
11. Mengapa percaya kepada Yesus Kristus.
Mengajarkan alasan percaya kepada Yesus Kristus
12. Malaikat dan Setan.
Mengajarkan asal-usul malaikat dan setan serta bagaimana mereka beroperasi.
13. Anugerah dan Keadilan.
Mengajarkan tentang anugerah dan keadilan Allah
bagaimana bisa berjalan bersama-sama.
14. Christian Partnership.
Mengajarkan perlunya rekan orang percaya di dalam pergumulan kehidupan sehari-hari.
15. Sikap hati yang benar.
Mengajarkan pentingnya sikap hati yang benar di dalam
menghadapi situasi dan kondisi.
16. Menemukan Keyakinan yang Sejati.
Mengajarkan keyakinan apa yang sejati dan yang tidak
sesuai dengan ajaran firman Tuhan.
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Motivasi kehidupan
1. Finishing well.
Mengajarkan orang muda bahwa kehidupan ini sudah dimulai dan penilaiannya adalah bagaimana mereka bisa
menyelesaikan apa yang dipercayakan kepada mereka
dengan baik. Semangat menyelesaikan dengan baik dijadikan sebuah motivasi yang mendorong memberikan
yang terbaik kepada Tuhan.
2. Tidak menyia-nyiakan anugerah Tuhan.
Mengajarkan orang muda bahwa anugerah Tuhan itu sangat berharga dan merupakan hal yang tidak dapat kita
beli atau usahakan dan anugerah Tuhan itu baik, orang
muda harus menghargai anugerah Tuhan dengan tidak
menyia-nyiakannya. Kesadaran akan anugerah yang luar
biasa dari Tuhan menjadi dorongan besar di dalam menjalankan kehidupan ini.
3. Menjadi serupa dengan Tuhan Yesus.
Mengajarkan apakah tujuan Tuhan di dalam kehidupan
setiap anak-anak-Nya yaitu serupa dengan Tuhan Yesus
dan bagaimana bisa menjadi serupa dengan Tuhan Yesus.
Tujuan akhir ini menjadi sebuah dorongan adanya semangat bertumbuh dan rela berubah.
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