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S1 = SEMBAH PUJI 

Sembah Puji (20 Menit) 
2 lagu Pengagungan - 2 Lagu sesuai tema Firman Tuhan 
(Silahkan pilih 2 lagu berikut):
1. Tuhanku Hebat (NDC Worship)  
2. FirmanMu Tuhan P’lita Bagi Kaki ku 
3. Berhembuslah Roh Kudus (KA Worship) 
4. KekuatanMu Sempurna (KA Worship)
 

S2 = SUASANA/ICE BREAKER (10 Menit) 

Setelah melakukan ice breaker, jangan lupa 
menjelaskan pelajaran yang bisa dipetik dari ice breaker 
yang sudah dilakukan. 
Judul: LILIN PENGHARAPAN 
Petunjuk: Pemimpin membagikan  4 lilin kepada semua  
anggota  disertai juga 4 kertas masing-masing 
dibacakan. 4 lilin itu diberi nama. LILN 1 diberi nama  
Lilin Damai, lilin 2 IMAN, Lilin 3 Cinta dan lilin ke 4 
Harapan. Kertas 1 dibacakan kemudian 2, 3 dan 
seterusnya. Lilin 1 setelelah membacakan diminta untuk 
duduk. Demikian juga lilin ke 2 dan ke 3 duduk. Duduk 
karena lilin sudah meleleh dan padam. Isi teks LILIN 1 
“aku lilin Damai, karena manusia tidak bisa menjaga 
namaku lebih baik aku mati”. LILIN 2 “aku lilin IMAN 
sayang manusia mulai tidak mau mengenal aku, lebih 



baik aku mematikan diriku”. LILIN 3 “aku adalah Cinta 
aku tak ada guna karena manusia saling membenci 
bahkan membenci orang yang mencintainya bahkan 
keluarganya”. Tiba-tiba ada yang bersuara “jangan 
kalian mati sebab ini gelap sekali” LILIN ke 4 bersuara 
bahkan berteriak “Akulah PENGHARAPAN aku masih 
dapat menyalakan kalian, Ayo bangkit menyala lagi.” 
Maka ke 4 lilin bersama hidup kembali, selama masih 
ada pengharapan, maka Damai ,cinta dan Iman masih 
dapat  hidup kembali. 
Tujuan: Keputusan bijaksana diperlukan, sebab ketika 
salah mengambil keputusan akan mentukan langkah 
hidup kita. Keputusan kita ikut menentukan apakah 
kita bisa menikmati Kehendak Tuhan yang baik atau 
tidak. 
 

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? 
 
THE COVENANT OF PEACE #3 - PERJANJIAN DAMAI #3 
MAKING WISE DECISION - MEMBUAT KEPUTUSAN 
BIJAKSANA                      
 
 



PEMBUKAAN: 
Hari ini kita akan mensharingkan aplikasi firman Tuhan 
yang sudah kita dengar pada hari Minggu, yaitu tentang 
‘THE COVENANT OF PEACE #3 - PERJANJIAN DAMAI #3’ 
dengan tema “MAKING WISE DECISION - MEMBUAT 
KEPUTUSAN BIJAKSANA.”                                                                                    
 
I. KEPUTUSAN KITA MENENTUKAN KEDAMAIAN 

KITA.  
A. Kita harus mengerti bahwa SALAH SATU PILAR 

YANG PENTING DALAM PERJANJIAN DAMAI adalah 
MEMBUAT KEPUTUSAN BIJAKSANA.  

◼ Sebagian orang berpikir bahwa semua yang Tuhan 
kehendaki akan terjadi dengan sendirinya, jadi kita 
tidak perlu berbuat apa-apa, kita Hanya menunggu 
pasif. 

B. Keputusan kita ikut menentukan apakah kita bisa 
menikmati kehendak Tuhan yang baik itu atau 
malah kehilangan segalanya!  

 
II. 5 METODE MEMBUAT KEPUTUSAN  
1. KEPUTUSAN EMOSIONAL. 
a. Sangat banyak orang mengambil keputusan 

emosional: tanpa berpikir panjang dan matang,  
b. Sebagian besar keputusan yang diambil secara 

emosional, pada akhirnya akan disesali.  
◼ Belajar untuk menenangkan diri terlebih dahulu 
2. KEPUTUSAN DENGAN LOGIKA.  



a. Keputusan dengan Logika adalah keputusan yang 
kita ambil setelah memahami semua data dan 
fakta, mempertimbangkan plus dan minus, untung 
dan ruginya, kemudian kita pilih pilihan yang 
terbaik.  

◼ Orang-orang yang bisa mengambil Keputusan secara 
Logika akan lebih berhasil dan lebih bahagia 
dibandingkan orang-orang yang mengambil 
keputusan secara emosional. 

3. KEPUTUSAN MENGIKUTI TELADAN ORANG LAIN.  
a. Keputusan ini kita ambil dengan cara melihat orang 

lain melakukan sesuatu dan kemudian kita 
mengikutinya; atau orang lain memberikan saran, 
dan kita melakukannya.  

◼ Amsal 13:20  
◼ Kita harus sangat berhati-hati dalam memilih siapa 

yang kita dengarkan dan ikuti  
b. Jadi belajarlah dari orang bijaksana, maka engkau 

menjadi bijaksana!  
◼ Amsal 12:15  
4. KEPUTUSAN DENGAN MEMPERHATIKAN PRINSIP 

FIRMAN TUHAN.  
a. Keputusan yang kita ambil dengan jalan mengikuti 

Prinsip-prinsip Firman Tuhan.  
◼ Mazmur 119:105   
b. Keputusan mengikuti Firman Tuhan ini lebih 

superior dibandingkan dengan keputusan 
mengikuti teladan manusia manapun.  



c. Ulangan 28:1-2    
5. KEPUTUSAN MENGIKUTI RHEMA.  
a. Keputusan mengikuti rhema ini adalah keputusan 

yang kita ambil sesuai dengan petunjuk Tuhan 
secara spesifik.   

b. Yeremia 33:3  
c. Yesaya 30:21  
◼ Kalau anda mau mengikuti rhema dari Tuhan, maka 

anda harus bersiap:  
- Melakukan yang Tuhan mau, bukan yang kita mau.  
- Membiasakan diri kita untuk mencari petunjuk 

Tuhan sebelum ambil keputusan, tidak langsung 
ambil keputusan sendiri!     

 
PERTANYAAN: Selama ini, sudahkah Anda merasa 
damai atas setiap keputusan yang Anda ambil? 
Mengapa? Sharingkan! 
APLIKASI: Minggu ini firman Tuhan mengajarkan kepada 
setiap kita tentang beberapa metode dalam mengambil 
keputusan, point-point manakah yang pernah Anda 
lakukan? Dan apakah faedah atau akibat yang Anda 
peroleh setelahnya?  Lalu langkah dan komitmen seperti 
apakah yang akan Anda ambil setelah mengerti 
kebenaran firman Tuhan minggu ini? Tulis 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, saya Itha, saya ingin menyaksikan kebaikan dan 
cinta kasih Tuhan dalam hidup saya dan kedua orangtua 
saya.  
Pada akhir tahun 2018, ibu saya divonis mengidap 
kanker seviks stadium 3B, saat mendengar berita itu 
kami sekeluarga sangat kaget dan sedih, karena secara 
kasat mata ibu saya baik-baik saja tidak mengalami 



keluhan apa-apa, saya pribadi merasa putus asa dan 
tidak tahu harus melakukan apa. 
Puji Tuhan, Tuhan ijinkan  saya beribadah di gereja 
Keluarga Allah dan Tuhan ijinkan saya untuk bergabung 
dalam kelompok sel. 
Tuhan kuatkan saya melalui setiap Firman yang 
disampaikan saat ibadah, dan saya dikuatkan juga 
melalui dukungan teman-teman komsel yang selalu 
mendoakan saya dan orangtua saya. 
Saya tangkap rhema bahwa tahun 2019 waktu itu 
adalah The Year of Great Miracle, saya mulai rajin 
datang ke Pondok Daud, dan dari situ saya mulai berani 
mengajak ayah saya yang belum mengenal Tuhan Yesus 
untuk berdoa di Pondok Daud. Puji Tuhan ayah saya 
mau. 
Berbulan-bulan ibu saya harus menjalani kemoterapi 
dan radiasi, tidak jarang ibu saya harus mengalami 
kesakitan yang terkadang saya sampai tidak tega 
melihatnya. Saya terus mendampingi ibu saya selama 
proses pengobatan dan saya terus menguatkan ibu 
saya. 
Puji Tuhan, Tuhan kita memang luar biasa dan ajaib, 
Tuhan mampukan ibu saya melewati setiap pengobatan 
yang harus beliau jalani, dan sekarang ibu saya sudah 
sembuh, dan ayah saya yang tadinya tidak mau ke 
gereja, sedikit demi sedikit sudah mau untuk diajak 
beribadah bersama-sama. 



Puji Tuhan, saya percaya semua ini terjadi untuk 
menyatakan betapa ajaib dan luar biasanya Tuhan kita, 
The Year of great miracle pasti tergenapi dalam hidup 
kita, sekian kesaksian saya, Tuhan Yesus memberkati. 
 
Narasumber Kesaksian : Itha – GBI Keluarga Allah 
 
S4 = SASARAN RENCANA (15 Menit) 
Dilakukan oleh KKS tujuannya untuk mengevaluasi dan 
merencanakan pertemuan kelompok sel yang akan 
datang. 
 
DOA PENUTUP (5 MENIT) 


