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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. Aku Diberkati Untuk Menjadi Berkat (KA Worship)  
2. Kami Keluarga Allah 
3. Keluarga Allah (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: IBU YANG BIJAKSANA 
Petunjuk: Pemimpin mengajak semua peserta untuk 
mengambil gulungan kertas. Tiap anak membuka 
gulungan dan mengutarakan secara verbal apa yang 
ditugaskan. Profil ibu masing-masing apakah dikenal 
dan memahami ibu yang mengandung, merawat dan 
mengasihi. Ada pepatah orang bijak “Kasih anak 
sepanjang gala tapi Kasih ibu sepanjang masa.” 
Kemudian nyanyikan bersama secara sukacita, kenal ibu 
tercinta yang penuh kasih, lagu “DOA IBU” 
Tujuan: Wanita berhikmat banyak kita kenal di dalam 
tokoh tokoh Alkitab. Tetapi di keluarga, wanita yang 



kita hormati adalah ibu kita yang berjuang siang dan 
malam tanpa lelah, terus berlutut dan berdoa bagi 
anak-anaknya, diam di hadirat Tuhan dan bekerja 
sekuat tenaga memperjuangkan anak agar anak 
berhasil. 
 

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 #4 - AKU DAN KELUARGAKU #4 
WISE WOMAN - WANITA BERHIKMAT                          
 
PEMBUKAAN: 
Hari ini kita akan mensharingkan aplikasi firman Tuhan 
yang sudah kita dengar pada hari Minggu, yaitu tentang 
‘ME AND MY FAMILY #4 - AKU DAN KELUARGAKU #4’ 
dengan tema ‘WISA WOMAN - WANITA BERHIKMAT’                                                                                            
 
I. HIKMAT ADALAH KUNCI MEMBANGUN KELUARGA 

BAHAGIA. 
a. Amsal 14:1 Perempuan yang bijak mendirikan 

rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya 
dengan tangannya sendiri.  



 (Alkitab Masa Kini) Amsal 14:1 Rumah tangga 
dibangun oleh kebijaksanaan wanita, tapi 
diruntuhkan oleh kebodohannya. 

- Amsal 24:3 Dengan hikmat rumah didirikan, dengan 
kepandaian itu ditegakkan, 

- (Alkitab Masa Kini) Amsal 24:3 Rumah tangga 
dibangun dengan hikmat dan pengertian. 

 Sudahkah kita memiliki hikmat untuk membangun 
keluarga? 

 Itu sebabnya jadilah wanita yang bijaksana yang 
penuh hikmat ilahi! 

 
II. 5 CIRI WANITA BERHIKMAT. 
1. WANITA BERHIKMAT MENGHORMATI OTORITAS 

SUAMINYA. 
 Sekalipun punya andil besar dalam menjalankan 

keluarga, tapi wanita berhikmat tidak akan pernah 
menantang otoritas suami.  

- 1 Petrus 3:5-6a  
 Kejadian 47:20  
 Sadarilah Tuhan menciptakan Suami sebagai 

Kepala Keluarga; dan istri sebagai penolong!  
2. WANITA BERHIKMAT BERANI TAMPIL BERJUANG 

DEMI MENYELAMATKAN KELUARGANYA. 
3. WANITA BERHIKMAT ITU LEMAH LEMBUT. 
 1 Samuel 25:23-24  



 Sadarkah anda kelemahlembutan bisa 
menyelamatkan keluarga dari kesalahpahaman, 
kemarahan, dan pertengkaran?! 

- Amsal 15:1 Jawaban yang lemah lembut meredakan 
kegeraman, tetapi perkataan yang pedas 
membangkitkan marah. 

4. WANITA BERHIKMAT TIDAK MENYIMPAN 
KEKECEWAAN. 

 Ciri wanita bijaksana adalah bisa memulihkan 
hatinya dari luka dan kecewa. 

- Kuncinya: Mengampuni!     
 
PERTANYAAN: HIKMAT ADALAH KUNCI MEMBANGUN 
KELUARGA YANG SUKSES DAN BAHAGIA, sudahkah 
Anda senantiasa mengandalkan dan meminta hikmat 
Tuhan untuk membangun keluargamu? Mengapa? 
Sharingkan! 
APLIKASI: Setelah mendengarkan firman Tuhan minggu 
ini, maka langkah dan komitmen apakah yang akan 
Anda lakukan, khususnya bagi Anda para wanita dalam 
membangun dan mensupport pasangan atau 
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. Setiap jemaat dan pelayan Tuhan semakin bangkit 
dalam kegerakan Roh Kudus dan terus berjalan 
dalam pimpinan dan tuntunan Roh Kudus  

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! 
Kami sekeluarga sangat amat diberkati dengan adanya 
radio El-Shaddai melalui siarannya yang 24 jam ini. Kalau 
tidak mendengarkan seperti ada yang kurang. Keluarga 
kami mendengarkannya dari pagi sampai pagi lagi, saat 
kami pergi pun radio tetap menyala. Dari itu kami 
mendapat kekuatan, mendapat kedamaian dan kami 
mendapatkan tuntunan Tuhan hari lepas hari melalui 
siaran radio El-Shaddai ini, Apalagi dengan suara 



Gembala, pujian-pujian, dan juga kesaksian-kesaksian, 
ini sangat menguatkan bagi kami. Saat kami lemah kami 
dikuatkan, saat kami susah kami dihiburkan melalui 
pujian-pujian dan firman yang disampaikan gembala 
pun memberi rhema buat kami, tentu saja kami tidak 
menikmati berkat ini untuk diri kami sendiri, kami juga 
mengenalkan radio El-Shaddai kepada saudara-saudara 
kami, kepada tetangga kami, bahkan untuk om kami 
sendiri yang hatinya sangat keras. Ia memang sudah 
masuk Kristen, ikut pelayanan juga, tapi dia ada 
kepahitan, ada kekerasan hati, bahkan dengan anaknya 
sendiri. Pernah suatu ketika karena perbedaan 
pendapat untuk mendapatkan pasangan hidup sampai 
pernah bermusuhan lama, sampai anaknya tersebut 
menikah pun om saya tidak menghadirinya. Suatu 
kepahitan yang sungguh luar biasa, tetapi dengan saya 
mengenalkan om kami ini untuk mendengarkan radio 
El-Shaddai maka hatinya pun dilembutkan, tidak tahu 
kapan Tuhan menggerakkan hatinya tetapi lambat laun 
dari setiap hari mendengarkan radio ini Om kami 
diberkati, ada pemulihan, ada sukacita, ada kelepasan, 
sehingga Om kami ini memaafkan anaknya dan juga 
menantunya dan pemulihan pun terjadi. Tidak sampai 
disini, Om kami ini Justru malah tergerak dengan setiap 
hari dia mencatat setiap khotbah-khotbah yang 
diberikan melalui gereja kita untuk bahan khotbahnya di 
Om kami ini bergereja, dan itu sungguh-sungguh luar 
biasa bisa memberkati banyak orang, bisa memberkati 
pelayanannya, terlebih lagi bisa memberkati di dalam 



hidupnya yaitu untuk bisa hidup lagi lebih benar-benar 
di dalam Tuhan yang selama ini tidak didapatkannya. 
Dan Om kami ini sekarang juga mengikuti kami 
mendengarkan radio El-Shadaai 24 jam juga, bahkan 
banyak sekali dari teman-teman kami yang sudah 
mendengarkan tentang radio El-Shaddai ini, banyak 
orang yang ingin diajak untuk pergi ke gereja tempat 
kita yaitu Gereja GBI keluarga Allah, dan kami pun 
meresponinya dengan jalan mengantarkan mereka ke 
Gereja Keluarga Allah dan puji Tuhan banyak orang 
diselamatkan, banyak orang dimenangkan dan banyak 
orang mendapat penghiburan dan mereka pun ternyata 
meresponi juga mendengarkan radio El-Shaddai. Puji 
Tuhan  Mereka juga merasakan ada berkat lewat radio 
El-Shaddai.  Jadi jangan pernah mengabaikan "Panggilan 
Tuhan, penyertaan dan pertolongan Tuhan, walau 
melalui media Radio El-Shaadai. Terimakasih, ini 
kesaksian kami. Tuhan Yesus memberkati. 
Narasumber Kesaksian : Ibu Naomi - Wonosari Gunung 
Kidul 
 
S4 = SASARAN RENCANA (15 Menit) 
Dilakukan oleh KKS tujuannya untuk mengevaluasi dan 
merencanakan pertemuan kelompok sel yang akan 
datang. 
 
DOA PENUTUP (5 MENIT) 


