


16 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. The Power of Giving (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: BERSIKAP SEBAGAI LAKI-LAKI 
Petunjuk: Yang mengikuti ice breaker baiknya laki-laki. 
Pemimpin permainan membuat lingkaran yang cukup 
besar dilantai atau diatas tanah. Para pesertanya 
(sebaiknya dipilih laki-laki) berjongkok di dalam 
lingkaran itu sambil menekukkan lutut dan kedua 
tangan mereka memegang lutut itu. Setelah pemimpin 
memerintahkan untuk memulai, mereka melompat-
lompat menirukan katak. Setiap peserta mendorong 
orang lain dengan badannya sampai jatuh, tetapi ia 
tidak boleh menggunakan tangannya. Peserta yang 
terdorong keluar lingkaran atau tangannya terlepas dari 



lututnya, dinyatakan kalah dan boleh kembali ketempat 
duduknya. Begitulah seterusnya sampai tiba giliran 
peserta yang terakhir. Dan sekaligus dialah yang 
menjadi pemenangnya. 
Tujuan: Mengajarkan kepada kita agar bersikap 
sebagai laki-laki, tetap kuat dalam menghadapi godaan 
dan serangan dari si jahat yang berusaha memecahkan 
keluarga. 
 

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 #3 - AKU DAN KELUARGAKU #3 
THE MAN IN THE FAMILY - PRIA DALAM KELUARGA                         
 
PEMBUKAAN: 
Hari ini kita akan mensharingkan aplikasi firman Tuhan 
yang sudah kita dengar pada hari Minggu, yaitu tentang 
‘ME AND MY FAMILY #3 - AKU DAN KELUARGAKU #3’ 
dengan tema ‘THE MAN IN THE FAMILY - PRIA DALAM 
KELUARGA’                                                                                           
 
I. PRIA PUNYA PERANAN YANG SANGAT VITAL 

DALAM KELUARGA. 



a. Efesus 5:22-23  
 Suami adalah kepala isteri sama seperti Kristus 

adalah kepala jemaat. 
b. SATU PERANAN KEPALA KELUARGA YANG 

TERPENTING ADALAH JADI IMAM DALAM 
KELUARGA. 

 Tugas Imam: mempersembahkan korban, 
mengadakan doa syafaat, dan memberi berkat. 

- Imam bukan sekedar status atau jabatan, tetapi 
imam harus sungguh-sungguh berperan dan 
berfungsi. 

 Ayub mempraktekkan Peran Imam dalam Keluarga 
- Ayub 1:5  

 Ayub 1:9-10  
 Bangkit jadilah imam bagi keluargan - Bilangan 

18:7a  
 
II. 3 PERAN IMAM DALAM KELUARGA. 
1. MENJAGA API ROH TETAP MENYALA DALAM 

KELUARGA. 
 Imamat 6:12-13  
 Yosua 24:15  
 IMAM HARUS MENJADI PENGATUR TEMPERATUR 

DALAM KELUARGANYA. 
2. MENGUATKAN HATI KELUARGA. 
 Ulangan 20:2-4  
3. MENDENGARKAN DAN MEMBANTU MENGAMBIL 

KEPUTUSAN. 



 Ulangan 17:8-9  
 KUNCINYA ADALAH PERTOLONGAN ROH KUDUS.     
 
PERTANYAAN: Bagi Anda kaum pria, sudahkah Anda 
mengerti tentang peranan Anda di dalam sebuah 
keluarga? Dan bagi Anda kaum wanita, sudahkah Anda 
mensupport peranan imammu di dalam keluarga? 
Sharingkan! 
APLIKASI: Setelah mendengarkan firman Tuhan minggu 
ini, maka langkah dan komitmen seperti apakah yang 
akan Anda lakukan, khususnya bagi Anda kaum pria, 
sehingga tercipta keluarga Allah yang sukses dan 
bahagia di dalam 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. Berdoa bagi setiap keluarga, agar tercipta keluarga 

Allah yang sukses dan bahagia. 
2. Supaya Rhema Yesaya 60 dan tahun Roh Kudus yang 

Tuhan berikan untuk gereja kita menjadi kenyataan.  
3. Tuaian jiwa-jiwa dan 1 Juta Pahlawan. 
4. Berdoa bagi bangsa Indonesia, Covid 19 segera 

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



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

6. Semua jemaat makin bangkit diberkati untuk 
menjadi berkat. 

  

KESAKSIAN: 

 
TSUNAMI MUJIZAT & JIWA-JIWA DISELAMATKAN DI 
KELUARGA ALLAH! 
Shalom, saya Maria Mirma. Saya mau menyaksikan cinta 
kasih Tuhan terhadap hidup saya. Saya memiliki riwayat 
hipertiroid dan asma (sesak nafas). Ketika saya hamil 
putra pertama dan kedua dalam kondisi kadar tiroid 
aman dalam artian hormon tiroid tidak aktif, tetapi 
perjalanan kehamilan putra ke 2 memang berat karena 
saya harus masuk ICU karena ada serangan jantung, 
istilah dokter tirotoksikosis, sampai setelah melahirkan 
pun saya harus di ICU, tapi puji nama Tuhan putra ke 2 
saya sampai sekarang sehat. 
Dan di tahun 2021 ini hal yang tidak terduga terjadi 
dalam hidup saya, Tuhan memberi saya anak lagi, jadi 
saat ini saya hamil anak ke 3, tetapi itu malah membuat 
saya marah, sedih dan ada niatan menggugurkannya, 
karena saya tahu kondisi tubuh saya dan juga saya tidak 
mau dihakimi oleh keluarga besar saya dan suami, 
semua ini kami simpan, karena pasti ada suara sumbang 



yang mengatakan"sudah tahu penyakitan, masih saja 
hamil, apa tidak bisa jaga diri.." Kata-kata seperti itu 
yang membuat saya down, 3 hari 3 malam saya cuma 
bisa menangis. Tapi Tuhan itu baik, memberi suami yang 
pengertian walau jam doa suami itu bolong-bolong, 
suami saya menguatkan saya dengan berkata "Tuhan 
pernah tolong pastilah kita ditolongNya lagi, jangan 
kuatir ayo semangat.." tapi saya masih belum bisa 
semeleh, sampai pada akhirnya saya periksa ke dokter, 
jujur saya takut karena saya harus menemui 5 dokter 
sekaligus, dokter kandungan, dokter paru-paru, dokter 
jantung dan dokter kulit. 
Ketika saya diharuskan cek lab untuk semuanya, hasil 
nya membuat saya down karena kadar hormon tiroid 
saya tinggi dan tensi juga tinggi, usia kehamilan 5 bulan, 
tapi berat bayi 106gram, berat awal 57kg cuma naik 3kg. 
Saya masih saja menangis, tapi Tuhan tetap dampingi 
saya bertemu dengan orang yang menguatkan saya, ya 
saya bertemu dengan ibu Esther Angga, dia bilang "ayo 
perkatakan iman, ayo sukacita, Tuhan percayakan 1 
anak lagi dengan kondisi seperti ini bukankah itu luar 
biasa, Tuhan itu mau pakai hidupmu" dan satu hal kata-
kata yang membuat saya kuat dan ingat terus menerus 
itu "ANAK ITU ANUGRAH, TIDAK BISA DIBELI SAMA 
SEKALI" dan saya waktu itu juga didoakan. Beberapa 
hari jalani kehamilan dengan tidak ada beban, sampai 
hari Sabtu, 24 April 2021 saya periksa ke dokter paru-
paru, dokter mengatakan paru-paru saya aman, walau 



harus rutin pakai obat semprot di hidung, juga pakai 
inhaler (O2), selesai ke dokter paru-paru, saya ambil 
hasil cek lab untuk tiroidnya. Puji nama Tuhan, hasil 
tiroid saya aman, dan masih berjuang sampai bulan 
Agustus 2021 untuk melahirkan. Tapi saya percaya satu 
hal, ketika Tuhan menolong pasti dituntaskanNya dan 
mujizatNya nyata, jangan menyerah, semeleh dan 
pandang salib Yesus serta berdoa. Ayat yang 
menguatkan saya sampai sekarang yaitu YESAYA 41:10. 
Sekian kesaksian dari saya, Tuhan Yesus memberkati.  
 
Narasumber Kesaksian: Maria Mirma & Budiman (GBI 
Keluarga Aallah Solo) 
 
S4 = SASARAN RENCANA (15 Menit) 
Dilakukan oleh KKS tujuannya untuk mengevaluasi dan 
merencanakan pertemuan kelompok sel yang akan 
datang. 
 
DOA PENUTUP (5 MENIT) 


