


 28 JUNI 2020 
 

S1 = SEMBAH PUJI (20 Menit) 

2 lagu Pengagungan - 2 Lagu sesuai tema Firman 

Tuhan (Silahkan pilih 2 lagu berikut):

1. Kami T’rima Kuasa-Mu (KA Worship) 

2. Perjanjian Ajaib-Praise (KA Worship) 

3. Rasa Kasih (KA Worship) 

4. Kasih-Mu Bapa (KA Woship) 

S2 = SUASANA/ICE BREAKER (10 Menit) 

Setelah melakukan ice breaker, jangan lupa 

menjelaskan pelajaran yang bisa dipetik dari ice breaker 

yang sudah dilakukan. 

Judul : MENGERJAR HARTA SORGAWI 
Petunjuk : Pemimpin ice breaker menyiapkan kertas 

putih dengan ukuran 4 x 5 cm dan kertas berwarna 

dengan ukuran yang sama (masing-masing 10-15 

lembar). Semua anggota dibagi menjadi 2 kelompok. 

Kemudian pemimpin memberikan 10-15 lembar kertas 

putih kepada kelompok 1 dan 10-15 lembar kertas 

berwarna kepada kelompok 2. Pemimpin memberi 

waktu kepada setiap kelompok untuk menyembunyikan 

kertas-kertas mereka (kira-kira 10 menit). Setelah 

kertas-kertas tersebut disembunyikan, masing-masing 

kelompok diminta untuk mencari kertas-kertas itu. 

Kelompok yang paling cepat menemukan 10-15 lembar 

kertas milik lawannya dinyatakan sebagai pemenang. 

Tujuan : Mendorong semua anggota kelompok sel 

agar menyelidiki FT; Karena melalui firman itulah, 



kita akan menemukan jawaban doa dan 

kebahagiaan untuk hidup dan keluarga kita. 
 

S3 = SHARING APLIKASI FIRMAN TUHAN (50-

60 Menit)  

GOL  : Semua yang hadir melakukan dan 

mengalami kebenaran Firman Tuhan. 

Pertanyaan : Apa tema kotbah dan pelajaran-pelajaran 

yang disampaikan minggu lalu? 
 

RECLAIM YOUR FAMILY #4 

REBUT KEMBALI KELUARGA ANDA #4 

UNCOMMON HAPPINES 

KEBAHAGIAAN YANG TIDAK BIASA     
 

PEMBUKAAN: 

Hari ini kita akan mensharingkan aplikasi firman Tuhan 

yang sudah kita dengar pada hari Minggu, yaitu tentang 

‘RECLAIM YOUR FAMILY #4 - REBUT KEMBALI 

KELUARGA ANDA #4’ dengan tema ‘UNCOMMON 

HAPPINES - KEBAHAGIAAN YANG TIDAK 

BIASA’      

                                                     

I. SEBAGAI ORANG PERCAYA, KITA PUNYA 

1001 AKSES MENUJU BAHAGIA. 

a. MENJADI BAHAGIA BUKANLAH 

PERKARA YANG SUSAH DAN MAHAL.  

 Buat orang dunia, bahagia adalah sesuatu 

yang sulit, langka dan mahal. Tetapi buat 

kita tidak. Bahagia itu mudah! 

 ALKITAB KITA PENUH DENGAN 

RAHASIA MENUJU BAHAGIA. 



Contohnya saja, dalam kitab Mazmur ada 

banyak rahasia menjadi bahagia  

b. KELUARGA DAN PERNIKAHANMU BISA 

BAHAGIA! 

 2 Korintus 12:10  
 

II. RESEP RAHASIA MENGALAMI 

UNCOMMON HAPPINESS. 

1. BUANG HATI YANG SERONG. 

 Amsal 17:20 -- Serong itu bicara tentang 

sesuatu yang hatinya tidak lurus dan tidak 

benar. Ada sesuatu yang disembunyikan. 

 Lalu bagaimana jika sudah terlanjur? 

Amsal 3:6: Akuilah Dia dalam segala 

lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. 

 1 Yohanes 1:9 

2. MILIKI ROH TAKUT AKAN TUHAN 

 Mazmur 25:12-13 

 ADA 3 WARISAN YANG BISA KITA 

WARISKAN KEPADA ANAK-ANAK 

KITA 

- Warisan Jasmani, Warisan Jiwa dan 

Warisan Rohani. 

 WARISAN JASMANI BAIK, WARISAN 

JIWA SANGAT PENTING, TETAPI 

WARISAN ROHANI JAUH LEBIH 

PENTING KARENA MEMILIKI 

DAMPAK KEKEKALAN 

(SELAMANYA). 

- Amsal 20:7 Orang benar yang bersih 



kelakuannya,berbahagialah keturunannya. 

3. BERTUMBUH DARI KASIH MULA-MULA 

MENJADI KASIH YANG LUARBIASA 

 Wahyu 2:4-5 

4. BERPIKIR, BERKATA DAN BERTINDAK 

POSITIF PADA KELUARGANYA. 

 Filipi 4:8 
 

PERTANYAAN : Apakah hal terbaik dari Tuhan yang 

sudah Anda lakukan untuk keluargamu? Kesulitan 

seperti apakah yang masih Anda rasakan untuk 

membuat keluargamu bahagia? Sharingkan! 

APLIKASI : Apakah yang menjadi komitmenmu untuk 

menanggapi pesan firman Tuhan minggu ini, sehingga 

setiap kita bisa melakukan hal terbaik bagi Tuhan untuk 

kebahagiaan keluarga kita? Tuliskan dan Sharingkan! 

  

DOA PROFETIK SESUAI FIRMAN (5-10 Menit) 

DOA SYAFAAT PROFETIK (10 Menit) 
Pemimpin doa mengajak dan menggerakkan anggota 

kelompok sel untuk berdoa profetik.

1. Tuaian jiwa-jiwa dan 1 Juta Pahlawan. 

2. Berdoa bagi bangsa Indonesia, kesatuan dan 

kesejahteraan bangsa. 

3. Ada lawatan Tuhan yang dahsyat,  dan kesatuan 

yang solid dalam gereja kita. 

4. Urapan Tuhan, hikmat dan tuntunan Tuhan atas 

Gembala Sidang; Pdt. Obaja TS dan keluarga 

beserta hamba-hamba Tuhan yang melayani di 

gereja kita. 



5. Pergumulan jemaat dijawab Tuhan dan nama-nama 

yang ditulis di Kartu Penuai  dijamah serta 

diselamatkan 
 

KESAKSIAN: 

TSUNAMI MUJIZAT & JIWA-JIWA 

DISELAMATKAN DI KELUARGA ALLAH! 

Shalom semua saya akan memberikan sebuah 

kesaksian tentang hidup saya.  

Saya berasal dari keluarga yang kurang harmonis. 

Sejak saya kecil ayah dan ibu sering sekali bertengkar 

karena masalah perselingkuhan. Waktu itu ayah dan ibu 

hampir cerai karena masalah itu, tetapi mereka 

memutuskan untuk berdamai lagi. Meskipun begitu, 

ayah masih saja selingkuh. Yang dapat saya lakukan 

hanyalah berdoa memohon kepada Tuhan agar ayah 

sadar akan perbuatannya.  

Setiap malam saya dan ibu berdoa dan berdoa. 

Sedikit demi sedikit Tuhan bukakan jalan. Pada hari itu 

ayah ketahuan oleh ibu sedang bersama seorang 

perempuan di hotel. Ibu marah dan terjadi perkelahian 

disana. Meskipun pernah ketahuan, namun ayah masih 

saja selingkuh.  

Ternyata ayah di guna-guna oleh seorang 

perempuan. Saya dan ibu tidak tahu lagi apa yang harus 

dilakukan agar ayah sadar. Yang dapat kita lakukan 

hanya berdoa.  

Sudah 15 tahun ibu berdoa agar ayah sadar. Ia tetap 

sabar menghadapi ayah. Saya juga membantunya dalam 

doa. 



Sampai suatu saat, ekonomi keluarga pun menurun 

karena uang dihabiskan ayah untuk berselingkuh. Tentu 

hidup keluarga menjadi sulit. Tetapi ada suatu hal yang 

saya sadari. Ayah sudah tidak bersama perempuan itu 

lagi. Mungkin karena uangnya habis sehingga 

perempuan itu menjauh. Saya yakin ini adalah cara 

Tuhan menyadarkan ayah. Meskipun ekonomi keluarga 

menurun, hidup kami masih tercukupi, tidak 

kekurangan.  

Sekarang ayah sudah tidak selingkuh lagi dan 

keluarga kami menjadi harmonis. 

Tuhan akan selalu menolong umatNYA yang setia. 

Sudah bertahun-tahun saya dan ibu tetap tekun berdoa, 

karena kami yakin Tuhan akan selalu mengabulkan doa 

kami. Tuhan memberkati  

Narasumber kesaksian: Velen (pelayan Teens 6 pagi 

KA Solo) 

 

S4 = SASARAN RENCANA (15 Menit) 

Dilakukan oleh KKS tujuannya untuk mengevaluasi dan 

merencanakan pertemuan kelompok sel yang akan 

datang. 

 

DOA PENUTUP (5 MENIT) 


