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S1 = SEMBAH PUJI 

Sembah Puji (20 Menit) 
2 lagu Pengagungan - 2 Lagu sesuai tema Firman 
Tuhan (silakan pilih 2 lagu berikut):
1. Keluarga Allah yang Sukses dan Bahagia  
2. Diberkati untuk Menjadi Berkat (KA Worship) 
3. Keluarga Allah  
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: MAHKOTA KERTAS 
Petunjuk: Sebuah mahkota kertas dan sebuah kapur 
tulis. Anggota komsel dibagi menjadi dua kelompok 
yang sama jumlah anggotanya. Kemudian pemimpin 
permainan membuat dua garis lurus di lantai dengan 
jarak agak lebar/agak jauh. Semua anggota berdiri 
berhadap-hadapan beberapa cm dari garis. Setiap 
anggota dari kedua kelompok menghitung mulai dari 
satu sampai selesai. Kemudian mahkota itu diletakkan 
di tengah-tengah, dan pemimpin menyebutkan sebuah 
nomor, misalnya nomor ‘5’. Nomor 5 dari kedua 
kelompok itu harus berlari dengan kencang untuk 



merebut mahkota itu harus segera memakainya dan 
kembali ke tempat semula. Bila ia berhasil memakai 
mahkota itu, kelompoknya diberi nilai 2. bila ia hanya 
berhasil membawanya dengan tangan, kelompoknya 
hanya diberi nilai satu. Tetapi bila lawannya berhasil 
mengejar dan memegang mahkota tersebut, kelompok 
lawannya mendapat nilai. Jadi kelompok yang lain harus 
berusaha supaya mahkota tersebut tidak sampai 
dipakai. Setelah permainan itu selesai, angka-angka 
dijumlahkan dan yang menjadi pemenangnya adalah 
kelompok yang mendapat nilai terbanyak. 
Tujuan: Kita diingatkan bahwa kita harus berlomba 
dengan tekun dalam perlombaan iman, dan 
perjuangan untuk mendapatkan segala yang baik dari 
Tuhan, sehingga warisan iman terbaik bisa kita berikan 
untuk anak cucu kita, dan kita bisa menjadi teladan 
bagi mereka bukan hanya dalam hal jasmani tapi juga 
rohani. 
 

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 #4 
AKAR KEBAHAGIAAN DALAM KELUARGA #4 
MY BEST LEGACY - WARISAN TERBAIKKU 
 
I. SATU KUNCI KEBAHAGIAAN KELUARGA ADALAH 

MEMPERSIAPKAN LEGACY/WARISAN. 
a. WARISAN TIDAK HANYA MELULU BICARA 

TENTANG HARTA. 
 2 Korintus 12:14  Sesungguhnya sekarang sudah 

untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi 
kamu, dan aku tidak akan merupakan suatu beban 
bagi kamu. Sebab bukan hartamu yang kucari, 
melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak 
yang harus mengumpulkan harta untuk orang 
tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-
anaknya.  

 Roma 15:29 Dan aku tahu, bahwa jika aku datang 
mengunjungi kamu, aku akan melakukannya 
dengan penuh berkat Kristus. 

b. PERBEDAAN: LEGACY VS INHERITANCE. 
 Inheritance adalah sesuatu yang berwujud yang 

kita berikan kepada keturunan kita  
 Legacy adalah sesuatu yang kita tanamkan dalam 

diri seseorang  
 PRIORITASKAN MENERUSKAN LEGACY, 

KETIMBANG SEKEDAR INHERITANCE. 
- INHERITANCE ADALAH MEMBERIKAN IKAN 

kepada anak cucu kita, sedangkan LEGACY 



ADALAH MENINGGALKAN CARA SUPAYA MEREKA 
BISA MENDAPATKAN IKAN itu sendiri. 

 
II. WARISAN LEGACY YANG BISA KITA TERUSKAN 

KEPADA KETURUNAN KITA. 
1. WARISAN IMAN. 
 2 Timotius 1:5  Sebab aku teringat akan imanmu 

yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama 
hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu 
Eunike dan yang aku yakin hidup juga di dalam 
dirimu. 

- Billy Graham: "The greatest legacy one can pass on 
to one's children and grandchildren are not money 
or other material things accumulated in one's life, 
but rather a legacy of character and faith." 

- Billy Graham: Warisan atau legacy terbesar yang 
bisa anda berikan kepada anak cucu anda bukanlah 
uang atau kekayaan material yang anda 
kumpulkan, tetapi warisan karakter dan iman! 

 MEWARISKAN AGAMA MUDAH, TETAPI 
MEWARISKAN IMAN, APALAGI HATI YANG CINTA 
TUHAN, MEMBUTUHKAN KETEKUNAN DARI 
ORANGTUA. 

- 1 Samuel 8:1,3.   1 Setelah Samuel menjadi tua, 
diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi 
hakim atas orang Israel. 3 Tetapi anak-anaknya itu 
tidak hidup seperti ayahnya; mereka mengejar 



laba, menerima suap dan memutarbalikkan 
keadilan. 

 KUNCINYA ADALAH JADILAH TELADAN DAN 
BERJUANGLAH SEDINI MUNGKIN! 

- 2 Timotius 3:14-15.   14 Tetapi hendaklah engkau 
tetap berpegang pada kebenaran yang telah 
engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu 
mengingat orang yang telah mengajarkannya 
kepadamu. 15 Ingatlah juga BAHWA DARI KECIL 
ENGKAU SUDAH MENGENAL KITAB SUCI yang 
dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun 
engkau kepada keselamatan oleh iman kepada 
Kristus Yesus. 

2. WARISAN KEDISPLINAN. 
 Amsal 13:24  Siapa tidak menggunakan tongkat, 

benci kepada anaknya; tetapi siapa mengasihi 
anaknya, menghajar dia pada waktunya.  

 1 Raja-raja 1:6  SELAMA HIDUP ADONIA AYAHNYA 
BELUM PERNAH MENEGOR DIA DENGAN UCAPAN: 
"MENGAPA ENGKAU BERBUAT BEGITU?" Ia pun 
sangat elok perawakannya dan dia adalah anak 
pertama sesudah Absalom. 

 Di satu sisi, kita harus mengasihi; tapi di sisi lain, 
kita harus mendisiplin.  

3. WARISAN PERNIKAHAN YANG BAHAGIA. 
 Amsal 19:14  Rumah dan harta adalah warisan 

nenek moyang, tetapi isteri yang berakal budi 
adalah karunia TUHAN. 



 Rumah tangga yang bahagia adalah modal 
kebahagiaan seorang anak. 

4. WARISAN NAMA BAIK. 
 Amsal 22:1  Nama baik lebih berharga dari pada 

kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik dari pada 
perak dan emas. 

 Rut 2:6-8 6 Bujang yang mengawasi penyabit-
penyabit itu menjawab: "Dia adalah seorang 
perempuan Moab, dia pulang bersama-sama 
dengan Naomi dari daerah Moab. 7 Tadi ia berkata: 
Izinkanlah kiranya aku memungut dan 
mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai 
ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia 
datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang 
dan seketika pun ia tidak berhenti."  8 Sesudah itu 
berkatalah Boas kepada Rut: "Dengarlah dahulu, 
anakku! Tidak usah engkau pergi memungut jelai ke 
ladang lain dan tidak usah juga engkau pergi dari 
sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku 
perempuan. 

5. WARISAN KESAKSIAN HIDUP. 
 Hakim-hakim 6:13  Jawab Gideon kepada-Nya: "Ah, 

tuanku, jika TUHAN menyertai kami, mengapa 
semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala 
perbuatan-perbuatan-Nya yang ajaib yang 
diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, 
ketika mereka berkata: Bukankah TUHAN telah 
menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang 



TUHAN membuang kami dan menyerahkan kami ke 
dalam cengkeraman orang Midian.". 

     
PERTANYAAN: Jika Anda sebagai orangutan, maka 
warisan apakah yang akan Anda berikan untuk anak-
anakmu nantinya? Jika Anda adalah seorang anak, maka 
warisan seperti apakah yang ingin Anda dapatkan dari 
orangtuamu? Sharingkan dan berikan alasannya! 
 
APLIKASI: Setelah mendengarkan firman Tuhan minggu 
ini, maka langkah dan komitmen seperti apakah yang 
akan Anda lakukan sehingga jika Anda sebagai orangtua 
maka Anda bisa mempersiapkan warisan terbaik untuk 
anak-anakmu, dan jika Anda adalah seorang anak maka 
Anda akan terus berjuang menjadi anak yang baik dan 
membawa sukacita bagi 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. 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: 

 
Hari Minggu 25 November 2020 lalu, di Whatsapp saya 
ada Whatsapp Grup baru yang namanya “KOMSEL GI 
147/ HIMAWAN,” Saya kaget karena tidak mengira 
bahwa saya dipilih Tuhan untuk menggembalakan jiwa-
jiwa melalui internet. Bagi saya ini bukan beban tapi 
kepercayaan yang Tuhan berikan kepada saya  karena 
Tuhan menyertai, mengurapi dan Roh kudus yang 
memberi kekuatan. 
Sebelumnya yaitu minggu pagi-pagi, anak saya yang 
nomor 3 (Johan), yang sedang kuliah di Fakultas Nursery 
UPH, memberi tahu lewat Whatsapp bahwa dia lulus 
ujian profesi, sehingga  tahun 2020 ini bisa ikut wisuda. 
Tahun 2020 ini bagi kebanyakan orang adalah tahun 
yang sulit, tapi bagi kami tahun 2020 ini betul-betul 
tahun Kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi keluarga kami. 
Anak bungsu kami (Juan), bisa kuliah di UPH dengan 
beasiswa. Kemudian Talita, anak perempuan kami satu-
satunya, sudah wisuda pada 23 Agustus 2020 di Fakultas 
Peternakan (Universitas Brawijaya Malang), sekarang 



sedang mengikuti project di salah satu perusahaan 
kosmetik dan kesehatan yang cukup ternama di 
Indonesia. Lalu, Johan anak kami yang nomor  3. Pada 
27 November 2020 juga wisuda di UPH Karawaci, 
selanjutnya ikatan dinas di Siloam 6,5 tahun. 
Kami sungguh sangat mengucap syukur karena bisa 
bergabung, tertanam dan bertumbuh serta berbuah di 
Keluarga Allah. Dimana kami memiliki orangtua dan 
keluarga rohani yang sungguh sangat memperhatikan 
kami, dan mereka selalu menjadi telada bagi kami, 
untuk kami terus berjalan dalm setiap rhema firman 
Tuhan yang menjadikan kami kuat dan terus mengalami 
terobosan demi terobosan. Puji Tuhan, terimakasih 
Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. 
 
Himawan (Pelayan Tuhan GBI KA Yogyakarta dan KKS 
Gereja Internet) 
 
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) 


