


02 MEI 2021 

 

 

S1 = SEMBAH PUJI 

Sembah Puji (20 Menit) 
2 lagu Pengagungan - 2 Lagu sesuai tema Firman Tuhan 
(Silahkan pilih 2 lagu berikut):
1. Aku Diberkati Untuk Menjadi Berkat (KA Worship)  
2. Kami Keluarga Allah  
3. Rasa Kasih (KA Worship) 
4. Kasih-Mu Bapa (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: PEDULI 
Petunjuk: Pemimpin mengajak semua anggota agar 
kenal sungguh-sungguh satu dengan yang lain, jangan 
hanya sekedar kenal nama tapi tidak sampai hal-hal 
yang berkaitan dengan profilnya/data diri yang lebih 
detail. Semua anggota komsel diminta membuat 
lingkaran. Anak sel berdiri dan kenalkan dirinya. Misal; 
Nama, hobby, makanan favorit, pujian favorit. Anak sel 
ke-2 mengulang atau menyebutkan secara lengkap 
hobby, lagu dari anak sel pertama yang tadi sudah 
memperkenalkan dirinya, begitu seterusnya anak sel ke-
3 juga menyebutkan secara lengkap data diri anak sel 



ke-2 seluruhnya baru perkenalkan nama. Demikian jika 
salah supaya ditanyakankembali kepada yang punya 
nama. DEMIKIAN SECARA BERGANTIAN.  Sampai pada 
akhirnya satu yang lain kenal sungguh-sungguh. 
Tujuan: Kelompok sel sebagai keluarga rohani kiranya 
memiliki sense of belonging/Rasa Memiliki. Perhatian 
dan Kepedulian adalah  fondasi dari keluarga yang kuat 
dan penuh Kasih. Mari kita bangun terus semangat  
Kekeluargaan yang Peduli Kasih. 
 

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? 
 
ME AND MY FAMILY #1 - AKU DAN KELUARGAKU #1 
SENSE OF BELONGING - RASA MEMILIKI                       
 
PEMBUKAAN: 
Hari ini kita akan mensharingkan aplikasi firman Tuhan 
yang sudah kita dengar pada hari Minggu, yaitu tentang 
‘ME AND MY FAMILY #1 - AKU DAN KELUARGAKU #1’ 
dengan tema ‘SENSE OF BELONGING - RASA MEMILIKI’                                                                                         
 



I. MENGEMBANGKAN RASA MEMILIKI ADALAH 
KUNCI MEMILIKI KELUARGA YANG SUKSES DAN 
BAHAGIA. 

a. Maleakhi 4:5-6  
 Penyebab kemusnahan adalah hati yang tidak 

ketemu satu sama lain. 
b. Ketika Hati Bapa kembali pada anak dan Hati Anak 

kembali pada Bapa, maka ada satu hal yang akan 
terjadi: RASA KEPEMILIKAN kita terhadap Keluarga, 
akan dipulihkan! 

 Rasa memiliki akan menentukan cara kita 
memperlakukan sesuatu atau seseorang! 

 
II. 5 CIRI KELUARGA YANG RASA MEMILIKINYA MULAI 

PUDAR. 
1. SALING MENYALAHKAN DAN SALING LEMPAR 

TANGGUNG JAWAB. 
 Kejadian 3:11-12  
 Sadarilah bahwa semua yang terjadi adalah 

tanggung jawab kita bersama sekeluarga! 
2. HANYA MEMIKIRKAN PERJUANGANNYA SENDIRI. 
 Kejadian 4:9  
- Rasa Memiliki Keluarga itu berarti kita peduli, kita 

berdoa, dan kita jadi berkat bagi mereka!  
 1 Tawarikh 19:10-13  
 Komunikasi adalah hal yang vital bagi keluarga! 
- Keluarga yang sejati ada di saat baik dan juga ada di 

saat yang paling buruk. 



3. SERING MEMBANDINGKAN DENGAN KELUARGA 
ORANG LAIN. 

 Orang yang rasa memiliki akan keluarga mulai 
luntur akan suka membanding-bandingkan dengan 
keluarga orang lain. 

 Belajarlah mengucap syukur dan bangga dengan 
Keluarga anda sendiri! 

 Kenapa kita perlu bangga dan bersyukur?  
- Pertama, pilihan Tuhan tentunya adalah yang terbaik 

dan paling cocok bagi kita!  
- Kedua, saat kita mengucap syukur, kuasa Tuhan 

bekerja dan membawa pemulihan  
- Ketiga, saat kita bisa mengucap syukur dan bangga 

dengan keluarga kita, di situlah letak kebahagiaan 
Keluarga!  

4. TIDAK BAHAGIA DENGAN KEBAHAGIAAN 
ANGGOTA KELUARGA KITA YANG LAIN.  

 Lukas 15:27-28  
 Roma 12:15  
5. TIDAK PEDULI DENGAN KESELAMATAN 

KELUARGANYA. 
 Orang yang punya rasa memiliki yang besar bagi 

keluarga, pasti akan peduli dan berjuang dengan 
sungguh-sungguh sampai seisi keluarganya terima 
Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta 
menerima jaminan keselamatan daam Kerajaan 
Surga. 



 Berdoa Minta Roh Kudus berkarya untuk 
keselamatan Keluarga kita!     

 
PERTANYAAN: Sudahkah Anda memiliki rasa memiliki 
atas keluargamu? Mengapa? Faedah apa yang Anda 
terima saat Anda sungguh-sungguh memiliki rasa kasih 
dan memiliki atas keluargamu? Sharingkan! 
APLIKASI: Setelah mendengarkan firman Tuhan minggu 
ini, maka langkah dan komitmen seperti apakah yang 
akan Anda lakukan sehingga keluarga yang sukses dan 
bahagia itu nyata atas hidupmu dan keluargamu? 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. Supaya Rhema Yesaya 60 dan tahun Roh Kudus yang 

Tuhan berikan untuk gereja kita menjadi kenyataan.  
2. Supaya semua Jemaat bersatu ikut bangkit dalam 

kegerakan yang Tuhan gerakan di gereja kita. 
3. Berdoa untuk ibadah online Kenaikan Tuhan Yesus 

(13 Mei 2021) 
4. Tuaian jiwa-jiwa dan 1 Juta Pahlawan. 
5. Berdoa bagi bangsa Indonesia, Covid 19 segera 

selesai, vaksin berjalan dengan baik, kesatuan dan 
kesejahteraan bangsa Indonesia  



6. Urapan Tuhan, hikmat dan tuntunan Tuhan atas 
Gembala Sidang; Pdt. Obaja TS dan keluarga beserta 
hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja kita. 

7. Semua jemaat makin bangkit diberkati untuk 
menjadi berkat. 

  

KESAKSIAN: 

 
TSUNAMI MUJIZAT & JIWA-JIWA DISELAMATKAN DI 
KELUARGA ALLAH! 
 
Shalom, saya mau membagikan sedikit kesaksian 
tentang lawatan Tuhan Yesus yang saya alami di rumah 
saat KKR (Online) 10 hari ini. 
Firman Tuhan yang disampaikan dan saya terima bahwa 
"segala sesuatu pasti ada waktunya Tuhan.” Di tengah 
krisis pasti ada momentum yang bisa ditangkap. Saya 
yakin ini waktunya Tuhan pulihkan hati saya yang akhir-
akhir ini sering kecewa, kawatir, marah. 
Kemudian waktu lawatan, badan saya berguncang 
hebat, kepala saya geleng-geleng kencang. Dan tangan 
saya memukul-mukul badan saya sendiri. Mungkin 
supaya hal-hal yang tidak baik gogrok dari tubuh saya. 
Saya juga minta pengurapan anointing to see. Dan tiba-
tiba saya diperlihatkan, saya sedang bergandengan 
tangan dengan suami saya di tengah kolam yang airnya 
sangat jernih dan segar, dan ada 2 anak kecil. Kami 



bergandengan tangan melingkar dan kami bahagia 
sekali. 
Saya yakini dan imani bahwa itu akan saya terima 
seperti janji Tuhan, bahwa IA akan membuat segala 
sesuatu indah pada waktunya. Memang itu yang jadi 
pergumulan saya bahwa suami saya bisa diselamatkan 
Tuhan dan kami diberi momongan. Tuhan sungguh 
dahsyat dalam hidup saya dan keluarga. 
 
Narasumber Kesaksian : Kesaksian Bu Tantri (Komsel 
Bu Budiyono)  
 
S4 = SASARAN RENCANA (15 Menit) 
Dilakukan oleh KKS tujuannya untuk mengevaluasi dan 
merencanakan pertemuan kelompok sel yang akan 
datang. 
 
DOA PENUTUP (5 MENIT) 


