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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. Nyalakan Api (KA Worship) 
2. Api Kerasulan (KA Worship) 
3. Menyentuh Hati Tuhan (KA Worship) 
4. Pondok Daud (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: RUMAH TUHAN, RUMAH CINTA 
Petunjuk: Tulislah beberapa baris lagu pada potongan-potongan kertas lalu sembunyikan di tempat-tempat yang mudah 
ditemukan. Dan jika sudah menemukan semua (diberi waktu), lalu diberi aba-aba, semua yang memegang kertas yang 
bertuliskan kata-kata lagu yang sama harus berkumpul jadi satu. Ketika masing-masing kelompok itu berhimpun, 
suruhlah mereka mencari judul lagunya, dan menyanyikan lagunya.  
Tujuan: Mengajarkan setiap kita bahwa ketika kita dengan sungguh hati mencari Tuhan, maka kita juga akan suka 
untuk datang ke rumah Tuhan, dan mencintai rumah Tuhan karena cinta Tuhan, maka kasih dan perlindungan Tuhan 
serta sukacitaNya akan penuh atas kita. 
 
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? 
 

CINTA YANG MENGHANGUSKAN #1 
RUMAH TUHAN, RUMAH CINTA 

 
I. RUMAH TUHAN ADALAH RUMAH YANG PENUH CINTA 

A. Yohanes 2:13-17 …………….. 17 MAKA TERINGATLAH MURID-MURID-NYA, BAHWA ADA TERTULIS: "CINTA UNTUK 
RUMAH-MU MENGHANGUSKAN AKU." 
n Terjemahan masa kini Yohanes 2:17 Cintaku untuk rumah-Mu, ya Allah, membakar hati-Ku!  

B. Mazmur 69:1 Untuk pemimpin biduan. Menurut lagu: Bunga bakung. Dari Daud.  
- Bunga bakung juga paling banyak disebut di kitab Kidung Agung, menggambarkan sang kekasih  
- Beberapa bagian bait Allah memang menggambarkan suasana yang penuh cinta. 

n Mazmur 69:2-4  
n Mazmur 69:5, 9-10 

c. Bagi Daud, Rumah Tuhan adalah A House Full of Love atau Rumah yang penuh dengan cinta. 
n Mazmur 26:8 TUHAN, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. 

 
II. PELAJARAN BERHARGA DARI KISAH ANAK YANG SEMPAT TERHILANG. 

A. Lukas 15:11-13  
n Jangan pernah berpikir jika hidup kita menjauh dari rumah Bapa kita dan hidup kita akan lebih baik! 

b. Lukas 15:17-18, 20-24  
 
III. DI RUMAH TUHAN YANG PENUH CINTA, KITA BUKAN HANYA BISA MENIKMATI KASIH 

BAPA, TETAPI JUGA MENIKMATI KEMURAHAN DAN PERLINDUNGANNYA. 



A. Mazmur 27:4-5  
n Daud adalah orang yang bisa menikmati bait Tuhan. 

b. Tuhan akan membawa kita menikmati segala kemurahan dan perlindunganNya. 
n Rahasianya adalah diam di rumah Tuhan seumur hidup! 
n Bangun Pondok Daud bagi Tuhan, maka Tuhan akan bangun pondok perlindunganNya atas hidup saudara!  

     
PERTANYAAN: Bagi Anda, apakah arti RUMAH TUHAN dalam hidupmu, dan anugerah serta kebaikan Tuhan apa saja 
yang sudah Anda terima dari RUMAH TUHAN? Sharingkan! 
APLIKASI: Setelah mengerti kebenaran firman Tuhan minggu ini, maka langkah dan komitmen apakah yang akan Anda 
lakukan, sehingga setiap kita bisa menikmati kasih Bapa dan kemurahan serta perlindunganNya? 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. Kegerakan JANJI IMAN supaya jemaat meresponi sehingga menerima anugerah Tuhan 
6. Visi membangun PUSAT KEGERAKAN ROH KUDUS 
7. Unlimited Conference 13-15 September 2022 supaya terjadi lawatan Tuhan yang dahsyat 
8. Visi 1 juta murid, 100.000 komsel, 1000 gereja lokal 
9. Permohonan doa anggota kelompok sel 
 
KESAKSIAN: 

MENGALAMI JAMAHAN TUHAN DAN SUKACITA PENUH 
 
Shalom saudara semua, perkenalkan saya ZuChinz dari Jombang. 28 Mei 2022 saya hadiri KKR di Gereja Keluarga Allah 
Surabaya. Masuk ke dalam gereja saya mulai merinding, merasa kuasa roh, dan nangis haruu dalam diri saya. 
Ketika Pendeta meminta jemaat untuk maju kedepan dengan segala pengumulan dan yang ada sakit penyakit silakan 
maju kedepan, akhirnya dalam penyembahan saya maju ke depan. 
Sebelum maju kedepan saya sudah merasakan hadirat Tuhan, ketika di depan saya terus sembah dan terus menerus 
sembah. 
Ada seseorang memberi sesuatu di kening saya (minyak urapan), penyembahan saya semakin kuat, semakin kuat hingga 
akhirnya saya terjatuh, sejenak tidak sadarkan diri, namun saya tahu banyak sekali orang menangis dan terus 
penyembahan. Dalam masa tenang, nafas mulai kembali normal saya mendengar Tuhan berkata, “Anak Ku Bangun 
Bangun Bangun, terus Haleluya sebut NamaKu." Dan Akhirnya saya bisa bangun sendiri duduk dan terus menerus saya 
dalam hadirat Tuhan mengucapkan kata-kata itu berulang-ulang, perasaan hati lepas, ada kelegaan, damai, nangis bukan 
karena sakit tapi penuh sukacita. Tuhan Yesus itu benar-benar ada. 
 
Narasumber Kesaksian : ZuChinz - Jombang. 
 

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) 


