


06 FEBRUARI 2022 

 

S1 = SEMBAH PUJI 

Sembah Puji (20 Menit) 
2 lagu Pengagungan - 2 Lagu sesuai tema Firman Tuhan 

(silakan pilih 2 lagu berikut):
1. Kunaikkan Syukur (NDC Worship) 
2. Breakthrough (KA Worship) 
3. Berkaryalah Roh Kudus (KA Worship)  
4. KasihMu 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:  
Petunjuk:   
Tujuan:  
 

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? 
 

 
 
 



ROOT OF HAPPINESS IN FAMILY #1 
AKAR KEBAHAGIAAN DALAM KELUARGA #1 
HAPPY MARRIAGE - PERNIKAHAN BAHAGIA       

 
I. PERNIKAHAN BAHAGIA ADALAH SALAH SATU 

AKAR KELUARGA YANG BAHAGIA. 
a. Keluarga yang diberkati dan anak yang diberkati 

pasti diawali oleh sebuah pernikahan yang 
diberkati!  

b. SATU TUJUAN TUHAN MEMBANGUN 
PERNIKAHAN ADALAH UNTUK MEMBUAT KITA 
SEMAKIN BAIK DAN BAHAGIA. 

 Kejadian 2:18  TUHAN Allah berfirman: "Tidak baik, 
kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan 
menjadikan penolong baginya, yang sepadan 
dengan dia." 

 Seperti apa Tuhan mendesain Pernikahan?  
 Kejadian 2:8-15 8 Selanjutnya TUHAN Allah 

membuat taman di Eden, di sebelah timur; disitulah 
ditempatkan-Nya manusia yang dibentuk-Nya itu. 9 
Lalu TUHAN Allah menumbuhkan berbagai-bagai 
pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk 
dimakan buahnya; dan pohon kehidupan di tengah-
tengah taman itu, serta pohon pengetahuan 
tentang yang baik dan yang jahat. 10 Ada suatu 
sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman 
itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi empat 
cabang. 11 Yang pertama, namanya Pison, yakni 



yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, 
tempat emas ada. 12 Dan emas dari negeri itu baik; 
di sana ada damar bedolah dan batu krisopras. 13 
Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang 
mengalir mengelilingi seluruh tanah Kush. 14 Nama 
sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir 
di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat 
ialah Efrat. 15 TUHAN Allah mengambil manusia itu 
dan menempatkannya dalam taman Eden untuk 
mengusahakan dan memelihara taman itu. 

 
II. MEMANG ADA TANTANGAN DALAM 

PERNIKAHAN, TAPI DI DALAMNYA, TERSIMPAN 
KEBAHAGIAAN LUARBIASA.  

a. TANTANGAN DALAM PERNIKAHAN ADALAH HAL 
YANG BIASA. 

 Yang namanya 2 Pribadi yang berbeda menjadi 1 
dalam Pernikahan, tentunya ada tantangannya!  

b. 1 Korintus 10:13 Pencobaan-pencobaan yang kamu 
alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang 
tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia 
dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu 
dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu 
dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan ke 
luar, sehingga kamu dapat menanggungnya. 

 DIBANDINGKAN FOKUS PADA BERATNYA 
TANTANGAN, LEBIH BAIK FOKUS MINTA HIKMAT 



TUHAN UNTUK MENAKLUKKAN TANTANGAN 
TERSEBUT.  

 
III. 4 KUNCI MENANG MENGATASI TANTANGAN 

PERNIKAHAN 
1. BAHAGIA ADALAH PILIHAN; DAN SEMUA ORANG 

BISA MEMILIH UNTUK BAHAGIA. 
 PERNIKAHAN YANG BERBUAH MANIS DAN LEBAT 

(SEPERTI POHON KORMA)! 
2. PILIHLAH UNTUK TIDAK PERNAH MENYERAH 

DENGAN PERNIKAHAN ANDA. 
 Akar pohon kurma tidak pernah menyerah untuk 

menemukan air 
 Lukas 21:19  Kalau kamu tetap bertahan, kamu 

akan memperoleh hidupmu. 
- Alkitab terjemahan Masa Kini: Kalau kalian 

bertahan dan sabar, kalian akan selamat. 
3. JANGAN MEMBANDING-BANDINGKAN, 

BELAJARLAH UNTUK PUAS DENGAN PERNIKAHAN 
ANDA. 

 Ketidakpuasan adalah salah satu pencuri 
kebahagiaan terbesar dalam hidup seseorang. 

4. TERUS BERTUMBUH DALAM MENGASIHI 
PASANGAN ANDA! 

 Kejadian 2:24 Sebab itu seorang laki-laki akan 
meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu 
dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu 
daging. 



  “bersatu” bahasa aslinya DABAQ yang salah satu 
artinya adalah to catch by pursuit, pursue hard 
(menangkap dengan mengejar, mengejar dengan 
keras). 

     
PERTANYAAN: Seperti apakah keluarga atau 
pernikahan yang Anda impikan terjadi atas hidupmu? 
Sudahkan itu terwujud? Mengapa? Sharingkan! 
APLIKASI: Setelah mendengarkan firman Tuhan minggu 
ini, maka langkah dan komitmen seperti apakah yang 
akan Anda lakukan, sehingga pernikahan dan keluarga 
yang bahagia itu dinyatakan dan terjadi atas hidupmu? 
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. Bagi bangsa dan negara kita Indonesia 
2. Gereja kita, rhema Yesaya 60 digenapi, visi 1 juta 

jiwa diselamatkan 
3. Gembala sidang dan hamba-hamba Tuhan serta 

pelayan Tuhan Keluarga Allah 
4. Kesatuan dan kekudusan jemaat dan seluruh 

pelayan Tuhan  
5. Semua kegiatan dan program yang sedang 

dijalankan di gereja kita 
6. Permohonan doa jemaat 



KESAKSIAN: 

 
Perkenalkan saya Feibe. Dalam kesempatan ini saya 
rindu menyaksikan cinta kasih Tuhan dalam hidup saya 
sekeluarga. Bapak saya dulunya adalah seorang 
pendeta, namun tahun 2008 bapak memilih pergi ke 
Sulawesi. Akhirnya tahun 2010, mama mengambil 
keputusan untuk pindah ke Sulawesi dan meninggalkan 
semua hal yang dirintis selama puluhan tahun di Jawa 
Tengah, demi menyusul dan bersatu kembali dengan 
bapak. Setelah kami pindah ke Sulawesi, bukannya 
bersatu namun bapak semakin jauh dan tidak peduli 
dengan anak-istri nya selama bertahun-tahun. Namun 
kami komit untuk mengampuni, mengasihi bapak, dan 
tekun-setia mendoakan bapak. 
Singkat cerita, bulan September 2021 saya 
menyerahkan diri untuk melayani Tuhan dan jiwa-jiwa. 
Saya dilantik menjadi KKS setelah didoakan selama 2 
tahun oleh bunda Ester. Puji Tuhan setelah saya ambil 
langkah untuk bekerja di ladang Tuhan, Tuhan kirimkan 
banyak jiwa dan promosi demi promosi bersamaan 
terjadi dalam hidup saya, mama saya dan adik saya. 
Mama saya dipercaya menjadi wakil gembala di salah 
satu sinode gereja di kota Bitung dan kota Manado. 
Tidak hanya itu saja, mama dipercaya menjadi 
pembicara tetap di PLN pusat kota Bitung. 
Adik saya menjadi ketua komsel, dan bulan Oktober 
2021 kemarin "melahirkan” 1 leader/KKS dari 



komselnya dan mendapat pekerjaan di dinas pariwisata 
kota Bitung di bulan yang sama. Dan saya juga 
mendapat promosi dan kepercayaan di bidang sosial-
pendidikan. 
25 Desember 2021, ketika saya fokus melayani jiwa-jiwa 
sampai ke Cirebon, tepat ketika saya menginjakkan kaki 
di stasiun Cirebon, adik saya update status Whatsapp 
dan saya lihat foto mama-bapak dan adik-adik saya. 
Secara ajaib, tanpa paksaan dan ajakan dari kami, bapak 
datang ke rumah mama untuk pertama kalinya, natalan 
bersama keluarga kami di rumah mama. Tidak hanya itu 
saja, malam tahun baru tanggal 31 Desember dan 
ibadah tahun baru tanggal 1 Januari 2022, bapak ikut 
ibadah bersama-sama sekeluarga. Puji Tuhan. 
 
Narasumber Kesaksian : Feibe – GBI Keluarga Allah 
 
S4 = SASARAN RENCANA (15 Menit) 
KKS mengevaluasi dan merencanakan pertemuan 
komsel berikutnya. KKS mendorong setiap anggota 
untuk mensupport dan ambil bagian dalam kegiatan dan 
program yang sedang dijalankan di gereja kita.    
 

DOA PENUTUP (5 MENIT) 


