


10 OKTOBER 2021 

 

 

S1 = SEMBAH PUJI 

Sembah Puji (20 Menit) 
2 lagu Pengagungan - 2 Lagu sesuai tema Firman Tuhan 
(silakan pilih 2 lagu berikut):
1. I Love You Jesus/Aku Tresno Yesus 
2. Kucinta Gerejaku 
3. Kasih dari Sorga 
4. Bahasa Kasih
 

S2 = SUASANA/ICE BREAKER (10 Menit) 

Setelah melakukan ice breaker, jangan lupa 
menjelaskan pelajaran yang bisa dipetik dari ice breaker 
yang sudah dilakukan. 
Judul: BAHASA KASIH 
Petunjuk: Pemimpin/Ketua Kelompok Sel membagikan 
kertas putih dan alat tulis sebagai kreatifitas anggota 
dalam menyatakan cinta kasihnya kepada  
Tuhan/mengasihi Tuhan lebih dari segalany (boleh 
bentuk puisi, gambar, atau kreasi mainan dari kertas. 
Lalu ceritakan imajinasi ada atau timbul karena Firman 
Tuhan atau hal-hal lain. 
Tujuan: Ketika kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-
sungguh dan mengaplikasikan rasa cinta itu, maka 
keintiman kita dengan Tuhan/hubungan itu akan 
mendatangkan terobosan dalam hidup 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? 
 
LOVE GOD WITH PASSION #2 
MENGASIHI TUHAN DENGAN SEGENAP HATI #2 
GOD'S LOVE LANGUAGE - BAHASA KASIH TUHAN 

 
I. 5 BAHASA KASIH MANUSIA 
a. 5 BAHASA KASIH YANG BISA DIRASAKAN OLEH 

MANUSIA. 
1. KATA-KATA PUJIAN. 
2. WAKTU BERKUALITAS. 
3. HADIAH. 
4. SENTUHAN FISIK. 
5. DILAYANI. 
 
II. MENEMUKAN BAHASA KASIH TUHAN 
1. SENTUHAN FISIK. 
 2 Korintus 3:17   
- Jadi Bahasa Kasih Tuhan, bukan Sentuhan fisik, tapi 

SENTUHAN ROH.  
2. HADIAH. 
 Kejadian 4:3-5 



 Tuhan tidak SEKEDAR MELIHAT KUANTITAS 
PERSEMBAHAN kita, tetapi KUALITAS 
PENGORBANAN kita.  

3. KATA-KATA PUJIAN. 
 Mazmur 22:4   
- Itulah sebabnya Yosafat menerima kemenangan 

ajaib dalam peperangan! 2 Tawarikh 20:22 Ketika 
mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan 
nyanyian pujian, dibuat TUHANlah penghadangan 
terhadap bani Amon dan Moab, dan orang-orang 
dari pegunungan Seir, yang hendak menyerang 
Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. 

4. MELAYANI. 
 Yohanes 12:26   
 LAYANI TUHAN DENGAN HATI YANG BERKOBAR 

CINTA MULA-MULA! 
- Matius 7:22-23 
5. WAKTU YANG BERKUALITAS.  
 Lukas 14:17-21   
     
PERTANYAAN: Sudahkah Anda menerapkan Bahasa 
kasihmu kepada keluarga dan orang-orang di 
sekitarmu? Bahasa kasih seperti apakah yang Anda 
sering lakukan untuk keluarga dan orang-orang 
terdekatmu? Sharingkan! 
 
 



APLIKASI: Setelah mendengarkan firman Tuhan minggu 
ini, maka langkah dan komitemn seperti apakah yang 
akan Anda lakukan, sehingga dimanapun Anda berada 
maka setiap orang boleh diberkati melalui hidupmu 
yang penuh dengan Kasih Bapa? 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. Yesaya 60 digenapi, kemuliaan Tuhan dinyatakan, 

tuaian raya jiwa-jiwa dan kelimpahan datang atas 
setiap jemaat, gereja kita, kota kita dan bangsa kita. 

2. Para pemimpin negara kita Indonesia supaya Tuhan 
beri hati yang takut akan Tuhan dan hikmat untuk 
memimpin bangsa ini. 

3. Gembala Sidang dan keluarga, hamba-hamba 
Tuhan dan semua pelayan Tuhan Keluarga Allah. 

4. Pergumulan jemaat dan nama-nama yang ditulis di 
Kartu Penuai. 

5. Pandemi covid-19 segera berlalu; yang sakit 
disembuhkan; perlindungan dan kekuatan untuk 
tenaga medis; pemulihan ekonomi, usaha dan 
pekerjaan Tuhan nyatakan.

 

 



KESAKSIAN: 

Shalom,  pak Obaja. Saya Karlina jemaat Keluarga Allah 
Solo. Hari Minggu saat Pak Obaja menyampaikan Firman 
Tuhan tentang kembali memiliki Hati yang mengasihi 
Tuhan dengan segenap kepada Tuhan, itu sangat 
memberkati saya sehingga Roh Kudus gerakkan hati 
saya untuk melangkah. 
Saya bekerja di bidang catering makanan. Tuhan ijinkan 
saya mendapat banyak pesanan nasi box. Beberapa 
waktu lalu sekitar 1,5 bulan saya kirim nasi box ke 
pemesan, tapi setelah saya kirim, saya di telepon kalau 
ada komplain nasinya bau dan berubah warna. Saya 
bingung kenapa itu bisa terjadi, padahal masak nasi pun 
baru saja. 
Akhirnya kerja sama kami harus dihentikan sampai 
kapan saya juga tidak tahu. 
Saya berusaha bangkit dengan menyakini bahwa semua 
pasti ada maksud Tuhan yang mendatangkan kebaikan 
bagi saya. Sampai tiba pada hari ini Tuhan kembali 
ingatkan saya untuk pergi ke greja ibadah onsite. Saat 
ibadah saya hanya membawa semua uang yang saya 
miliki yaitu 15ribu rupiah. Disitu Tuhan bertanya “mau 
persembahan?” Tapi saya berfikir saya tidak punya uang 
lagi. Tapi Tuhan berkata lagi. Kamu masih punya 15ribu 
itu persembahkan semua. Saya persembahkan 
semuanya yang saya miliki. Walaupun bagi sebagian 
orang hanya 15ribu tapi bagi saya itu semua uang saya 



yang tersisa. Akhirnya saya dengan yakin berserah 
sepenuhnya pada Tuhan. 
Setelah sampai rumah, saya terima telepon dari saudara 
yang mengajak untuk berdoa. Bersamaan dengan 
telepon dari saudara saya itu, juga ada telepon masuk 
dari RS tempat saya bekerja. Mereka bertanya pada 
saya “mbak, Senin siap? Senin itu besuk mas? Iya mbak 
Senin kita mulai pesan lagi”. Saya tidak bisa berkata-kata 
lagi selain hanya “Tuhan Engkau nyata.. Engkau baik.. 
Engkau kerjakan sesuai FirmanMu. Terimakasih Tuhan 
Yesus. 
 
Narasumber Kesaksian : Karlina – GBI Keluarga Allah 
Solo 
 
S4 = SASARAN RENCANA (15 Menit) 
KKS mengevaluasi dan merencanakan pertemuan 
komsel berikutnya. KKS mendorong anggota 
mengikuti/mendaftar UC.  
 

DOA PENUTUP (5 MENIT) 


