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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. Ku di b’ri kuasa  
2. Ku menang bersama 

Yesus Tuhan  
 

3. KuasaMu terlebih 
besar 

4. Kusiapkan hatiku 
Tuhan tuk dengar 
firmanMu

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 kita; jemaat dan pelayan Tuhan, 

agar setiap kita mau belajar membawa konflik kita 
kepada Tuhan dan minta pertolongan kepadaNya, 
sehingga Saudara dapat menyelesaikan konflik dan 
hidup dengan damai serta menjadi berkat dimanapun 
Saudara berada.    

2. HUT ke-29 gereja kita dan UC, serta Doa Puasa dan 
Lawatan Roh Kudus 10 hari (1-10 September 2018) 
supaya lawatan serta karya Tuhan sungguh-sungguh 
nyata di tengah-tengah kita. 

3. Tuaian jiwa-jiwa yang sangat banyak sungguh-
sungguh terjadi. 



4. Bangsa kita Indonesia supaya sungguh-sungguh 
mengalami kairos Tuhan, serta berdoa untuk setiap 
proses dan penyelenggaraan PilPres 2019  

5. Keluarga Allah Global: Lawatan Tuhan turun atas 
gereja kita Keluarga Allah serta kesatuan dalam gereja 
dan pelayanan 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, serta pemulihan Study, Pekerjaan, 
Keuangan, Keluarga, Rohani, Pelayanan, Kekudusan 
dan Open heaven bagi setiap jemaat dan gereja. 
 

S2 = SUASANA/ICE BREAKER (10 Menit) 
Setelah melakukan ice breaker, jangan lupa 
menjelaskan pelajaran yang bisa dipetik dari ice breaker 
yang sudah dilakukan. 
Judul    : MEMBUNGKUS KADO                           
Petunjuk : Siapkan: isolative, kertas kado, kardus kecil 
yang tidak terpakai. Pemimpin kelompok sel 
menyiapkan bahan. Semua anggota diminta untuk 
membungkus kado dengan menggunakan tangan satu 
dan ternyata mereka tidak ada yang dapat membungkus 
kado tersebut. Kemudian dengan menggunakan tangan 
satu juga, semua anggota diminta untuk membungkus 
kado, tetapi kali ini semua bekerja sama. Ternyata kado 
tersebut dapat dibungkus dengan baik.         



Tujuan     : Saat kita bekerja sama, menjalin kesatuan 
dan komunikasi yang baik, maka akan melahirkan 
sesuatu hal yang baik juga.  
    
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? 

 
EXPERIENCING REAL FREEDOM 2 - MENGALAMI 

KEMERDEKAAN SEJATI 2 
FREEDOM FROM CONFLICTS - KEMERDEKAAN DARI 

KONFLIK       
 
PEMBUKAAN: 
Hari ini kita akan mensharingkan aplikasi firman Tuhan 
yang sudah kita dengar pada hari Minggu, yaitu tentang 
‘EXPERIENCING REAL FREEDOM #2 - MENGALAMI 
KEMERDEKAAN SEJATI #2’ dengan tema ‘FREEDOM 
FROM CONFLICTS - KEMERDEKAAN DARI KONFLIK’             
   
I. TERIKAT KONFLIK VS TERLIBAT KONFLIK. 

a. SELAMA KITA HIDUP DI DUNIA, KONFLIK PASTI 
ADA. 
 Kejadian 4:5-8  

b. TERIKAT KONFLIK VS TERLIBAT KONFLIK 



 Semua pasti pernah terlibat konflik; tetapi 
kita punya pilihan untuk tidak terikat dengan 
konflik.  

 Terikat dengan konflik yang tak kunjung usai 
akan membuat hidup kita menjadi tumpul!  
- Menang atas konflik membuat seseorang lebih 

dewasa, lebih sabar, lebih baik, lebih bijaksana, 
dll. 

PERTANYAAN: Pernahkah Anda terlibat konflik yang 
sangat melukai Anda, dan sudahkah Anda menang atas 
konflik itu?     
 
II. KEUNTUNGAN MERDEKA DARI KONFLIK 

1. KEROHANIAN KITA AKAN BERTUMBUH DENGAN 
CEPAT. 
 1 Tesalonika 5:13b  Hiduplah selalu dalam 

damai seorang dengan yang lain. 
 1 Petrus 2:1-2 (TB)   

2. MENIKMATI MASA DEPAN YANG BAIK. 
 1 Petrus 3: 10 

PERTANYAAN:  Menurut Anda, mengapa Tuhan 
mengizinkan konflik itu ada dan mengapa Tuhan ingin 
kita menang atas konflik? 
 
III. KUNCI SUKSES MENGATASI DAN MERDEKA DARI 

KONFLIK. 
1. KERENDAHAN HATI. 
 2 Tawarikh 33:10-13  

http://alkitab.me/1Petrus/3/10
http://alkitab.me/1Petrus/3/10


2. INISIATIF MEMBANGUN KOMUNIKASI. 
  1 Samuel 25:23-28  

3. KOMITMEN YANG KUAT UNTUK MENGATASI 
KONFLIK. 
 2 Samuel 2:26-28 

PERTANYAAN & APLIKASI: Setelah mendengarkan 
firman Tuhan ini, maka komitmen apakah yang akan 
Anda lakukan untuk meresponi firman Tuhan ini, 
sehingga Anda sungguh-sungguh bisa mengalami 
kemerdekaan sejati di dalam Tuhan dan khususnya 
mengalami kemerdekaan dari konflik?! Tuliskan dan 
sharingkan dengan teman-teman kelompok sel Anda!                     
 
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) 


