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S1 = SEMBAH PUJI & DOA SYAFAAT 
Sembah Puji (20 Menit) 
2 lagu Pengagungan - 2 Lagu sesuai tema Firman Tuhan 
(Silahkan pilih 2 lagu berikut): 
1. KasihMU Bapa (by 

KA Worship)  
2. Bersama keluargaku 

melayani Tuhan 

3. Ku di tanganMu  
4. Keluarga Allah (Ini 

keluargaku, Tuhan

DOA SYAFAAT (10 Menit) 
Pemimpin doa mengajak, menggerakkan & memimpin 
serta memberi aba-aba kepada anggota Kelompok Sel 
untuk berdoa syafaat bersama-sama. 
1. Berdoa bagi setiap keluarga dan pasangan suami istri 

supaya memiliki cara pandang yang benar sesuai 
dengan firman Tuhan tentang pernikahan, sehingga 
kita bisa membangun pernikahan yang bahagia dan 
diberkati Tuhan.  

2. Supaya setiap jemaat bangkit dalam doa dan puasa 
50 hari di gereja kita sehingga ada kuasa serta 
mujizat Tuhan yang nyata di tengah-tengah kita. 

3. Supaya semua jemaat dan pelayan Tuhan terus 
bergerak selamatkan jiwa. 

4. Bangsa kita Indonesia supaya sungguh-sungguh 
mengalami kairos Tuhan. 

5. Keluarga Allah Global: Pembukaan gereja-gereja 
lokal dan Visi “LOVE GOD, LOVE PEOPLE WITH 



PASSION”sungguh-sungguh dihayati dan dilakukan 
oleh seluruh jemaat dan pelayan Tuhan di gereja 
kita. 

6. Gembala Sidang; Pdt. Obaja TS dan keluarga beserta 
hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja kita.  

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

S2 = SUASANA/ICE BREAKER (10 Menit) 
Setelah melakukan ice breaker, jangan lupa 
menjelaskan pelajaran yang bisa dipetik dari ice 
breaker yang sudah dilakukan. 
Judul    : PERJALANAN MENUJU PERNIKAHAN                          
Petunjuk : Siapkan kertas dengan panjang 30cm & 
lebar 10cm. Jika Kelompok sel Anda ada pasangan 
suami istri, maka duduklah dengan pasangan Anda 
masing-masing (suami-istri), jika tidak ada maka bisa 
anggota keluarganya dan bila tidak ada anggota 
keluarga maka wanita berpasangan dengan wanita dan 
pria berpasangan dengan pria. Semua pasangan duduk 
secara melingkar, kemudian taruh kertas yang sudah 
disiapkan di tengah-tengah lingkaran. Pasangan 
pertama akan berjalan dari ujung lingkaran ke sisi 
ujung lingkaran yang lain dengan 
menggunakan/beralaskan kertas yang sudah disiapkan 
dan diberi waktu. Peraturannya; pasangan yang 
berjalan diatas kertas tidak boleh keluar dari kertas 
tersebut jika belum sampai pada tujuan yang telah 



ditentukan. Pasangan yang tercepat sampai ke tujuan 
adalah pemenangnya (boleh memakai strategi apapun 
tetapi kaki tidak boleh keluar dari kertas).    
Pelajaran: Milikilah kesehatian dalam pernikahan, 
sehingga tujuan Tuhan boleh terjadi atas keluarga 
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? 

 
New Life in Your Family #3 

Kehidupan Baru dalam Keluarga Anda #3 
THE JOURNEY INTO MARRIAGE - PERJALANAN 

MENUJU PERNIKAHAN 
 
PEMBUKAAN: 
Hari ini kita akan mensharingkan aplikasi firman Tuhan 
yang sudah kita dengar pada hari Minggu, yaitu 
tentang ‘NEW LIFE IN YOUR FAMILY #3 - KEHIDUPAN 
BARU DALAM KELUARGA ANDA #3’ dengan tema ‘THE 
JOURNEY INTO MARRIAGE - PERJALANAN MENUJU 
PERNIKAHAN’ 
 
I. TUJUAN PERNIKAHAN 

1. MENGGENAPI TUJUAN ILAHI TUHAN.  



a. Kejadian 2:18  
b. ISTRI DISEBUT SEBAGAI TEMAN PEWARIS 

KASIH KARUNIA -- 1 Petrus 3:7  
2. MENEMUKAN PERSAHABATAN SEJATI.  

a. “Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri 
saja.” (Kejadian 2:18a) 

b. Pernikahan akan memberikan persahabatan 
sejati yang tidak bisa kita temukan dalam 
hubungan yang lain 

3. MEMBANGKITKAN GENERASI ILAHI.  
a. Kejadian 1:28  

PERTANYAAN: Bagi Anda yang sudah menikah, selama 
ini apakah tujuan pernikahan bagi Anda? Bagi Anda 
yang belum atau akan menikah, bagi Anda apakah 
tujuan sebuah pernikahan? 
- Setelah mendengarkan firman Tuhan ini, maka 

langkah apa yang akan Anda ambil untuk dapat 
menghidupi tujuan pernikahan yang sudah Tuhan 
tetapkan bagi Anda?  

 
II. ALASAN YANG SALAH DALAM MENIKAH. 

1. MENIKAH KARENA TEKANAN ORANG TUA.  
2. MENIKAH DENGAN PILIHAN ORANG TUA.  
3. MENIKAH KARENA TEKANAN MASYARAKAT.  
4. MENIKAH KARENA TEKANAN TEMAN SEBAYA.  
5. MENIKAH HANYA DEMI UANG. 

APLIKASI: Jika ada salah satu point diatas yang menjadi 
alasan Anda dalam menikah, maka responi firman 



Tuhan saat ini, minta ampun kepada Tuhan dan minta 
kekuatan Tuhan supaya Anda terus berjalan dalam 
ketaatan dan ketepatanNya. Perbaiki hubungan Anda 
dengan pasangan sehingga pemulihan boleh terjadi 
dalam hidup keluarga Anda.  
 
III. PENYEBAB SUKAR MENIKAH 

1. MEMPUNYAI STANDAR YANG TERLALU TINGGI.  
2. TRAUMA 
3. PENDIDIKAN.  
4. KEUANGAN.  
5. KEMAUANNYA SENDIRI UNTUK 

MENDEDIKASIKAN HIDUPNYA BAGI KERAJAAN 
ALLAH -- Matius 19:12 

PERTANYAAN: Bagi Anda yang belum berpasangan; 
Menurut Anda, masalah apa saja yang membuat Anda 
menunda atau bahkan sukar untuk menikah? Lalu, 
respon/sikap seperti apakah yang akan Anda ambil 
untuk mengatasinya?  
 
IV. MEMPERSIAPKAN PERNIKAHAN DI DALAM TUHAN 

1. BANGUN KESEHATIAN. 
 Amos 3:3 Berjalankah dua orang bersama-

sama, jika mereka belum berjanji? 
 SEHATI DALAM IMAN -- 2 Korintus 6:14  
 SEHATI DALAM KOMITMEN TERHADAP 

KEKUDUSAN.  
 SEHATI DALAM KEUANGAN   



2. MINTA MASUKAN PEMIMPIN ROHANI.  
3. MINTA PERSETUJUAN KELUARGA.  
4. BERTUMBUHLAH BERSAMA DALAM HIKMAT 

TUHAN. 
PERTANYAAN: Setelah mendengarkan firman Tuhan 
ini, maka; 
- Bagi Anda yang belum/akan menikah; Bagaimana 

Anda dapat membangun kesehatian sebelum 
memasuki pernikahan? Sharingkan! 

- Bagi Anda yang sudah menikah; Langkah dan 
komitmen apa yang akan Anda lakukan untuk terus 
menjaga kesehatian dan terus bertumbuh bersama 
dengan pasangan Anda dalam hikmat Tuhan?   

 
Pertanyaan: Siapa yang sudah melakukan dan 
mengalami anugerah setelah melakukan Firman 
Tuhan ini? 
 Anggota yang sudah melakukan dan mengalami 

anugerah setelah melakukan Firman tersebut 
diminta untuk bersaksi satu-persatu. 
- Kalau ternyata tidak ada anggota yang sudah 

melakukan dan mengalami anugerah setelah 
melakukan Firman tersebut, maka pemimpin 
aplikasi Firman dan KKS yang bersaksi (maka, 
inilah pentingnya pemimpin aplikasi Firman dan 
KKS sebelumnya sudah sungguh-sungguh 
melakukan Firman Tuhan yang akan 
disharingkan).  



 Lalu pakailah kesaksian-kesaksian itu untuk: 
1. Meneguhkan Firman Tuhan.  
2. Menunjukkan faedahnya melakukan Firman 

Tuhan. 
3. Menanyakan bagaimana caranya mereka bisa 

melakukan Firman Tuhan tersebut.  
Mendorong semua yang hadir melakukan Firman 
Tuhan sehingga semua mendapat anugerah. 
 
S4 = SASARAN RENCANA (15 Menit) 
Dilakukan oleh KKS tujuannya untuk mengevaluasi dan 
merencanakan pertemuan kelompok sel yang akan 
datang. 
DOA PENUTUP (5 MENIT) 


