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S1 = SEMBAH PUJI 

Sembah Puji (20 Menit) 

2 lagu Pengagungan - 2 Lagu sesuai tema Firman Tuhan 

(Silahkan pilih 2 lagu berikut):  

1. Kukasihi kau dengan kasih Tuhan 

2. FirmanMu Tuhan pelita bagi kakiku  

3. Keluarga Allah    

4. Mujizat Besar (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: SALING MENGASIHI 

Petunjuk : Siapkan Beberapa lembar koran. Setiap kali 

permainan diadakan, hanya 2 anggota yang terlibat, 

sedangkan yang lain menjadi penonton. Permainan ini 

dapat dilakukan berulang-ulang. Setelah itu 2 orang 

diminta maju ke depan, sebaiknya sejenis, pria dengan 

pria dan wanita dengan wanita. Selembar koran 

dihamparkan dilantai dan kedua orang itu berdiri di 



atasnya. Mereka tetap berdiri di atas koran sambil 

merobeknya menjadi setengah dan mereka berdua 

berdiri di atas koran yang tinggal setengah itu. 

Kemudian koran itu dirobek lagi menjadi seperempat, 

makin lama kertas koran itu makin kecil. Kedua anggota 

itu berdiri semakin dekat sampai mereka berpegangan 

tangan. Kalau lembaran koran itu tidak dapat dirobek 

lagi menjadi lebih kecil, maka kedua anggota tersebut 

harus berusaha mencari akal agar dapat berdiri, 

mungkin dengan menggunakan sebelah kaki atau 

berdiri dengan ujung kaki di atas kertas kecil itu. 

Anggota yang dapat tetap bertahan dan tidak jatuh 

selama waktu yang ditentukan dinyatakan sebagai 

pemenang. 

Tujuan: Mendidik setiap kita agar saling mengasihi dan 

saling menolong.   

 

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? 

 



MIRACLE FOR FAMILY RESTORATION #4 - MUJIZAT 

PEMULIHAN KELUARGA #4 

SAVE YOUR MARRIAGE FROM INFIDELITY 

SELAMATKAN PERNIKAHAN ANDA DARI 

PERSELINGKUHAN 

 

PEMBUKAAN: 

Hari ini kita akan mensharingkan aplikasi firman Tuhan 

yang sudah kita dengar pada hari Minggu, yaitu tentang 

‘MIRACLE FOR FAMILY RESTORATION #4 - MUJIZAT 

PEMULIHAN KELUARGA #4’ dengan tema ‘SAVE YOUR 

MARRIAGE FROM INFIDELITY - SELAMATKAN 

PERNIKAHAN ANDA DARI PERSELINGKUHAN’                

        

I. DAMPAK PERSELINGKUHAN. 

Amsal 6:6:27-33 

PERTANYAAN: Bagaimana perselingkuhan dapat 

membawa dampak negatif bagi banyak orang? Apakah 

yang Anda lakukan untuk menjauhkan diri dari 

perselingkuhan?  

 

 



II. BAGAIMANA MENYELAMATKAN PERNIKAHAN DARI 

PERSELINGKUNGAN? 

1. JAGA IMAJINASI PIKIRAN ANDA! (PROTECT 

YOUR IMAGINATION) 

1. Matius 5:5:27-28 

▪ Awal dosa: memandang dan 

menginginkannya! 

• BERSELINGKUH SECARA JASMANI 

(TINDAKAN), terlebih dahulu dia 

sudah BERSELINGKUH DALAM 

HATINYA (IMAJINASI). 

▪ DI MATA TUHAN, APA YANG KITA NIKMATI 

DALAM IMAJINASI KITA, SAMA DENGAN, 

APA YANG KITA LAKUKAN SECARA 

JASMANI (Yakobus 1:14-15) 

2. Hal-hal yang bisa menyebabkan 

Perselingkuhan: 

1. Bacaan dan Tontonan yang 

membangkitkan imajinasi yang salah. 

2. Sosial Media yang membangkitkan 

imajinasi yang salah. 

3. Pergaulan / hubungan yang 

membangkitkan imajinasi yang salah. 

3. PERSELINGKUHAN DISEBABKAN KARENA 

KITA YANG MEMBUKA CELAH. 



4. ARAHKAN IMJINASI DAN PIKIRAN KITA PADA 

YESUS (Ibrani 12:2)   

2. GANTI KASIH MANUSIA DENGAN KASIH ALLAH. 

a. 2 kata dalam Alkitab bahasa Yunani yang 

diterjemahkan sebagai ‘kasih’: Phileo dan 

Agape. 

• PHILEO ADALAH KASIH MANUSIA YANG 

DILAHIRKAN DI ALAM NATURAL.  

• AGAPE ADALAH KASIH ALLAH YANG 

TANPA SYARAT YANG DILAHIRKAN DI 

ALAM SUPERNATURAL (Yohanes 13:34-35) 

-- KASIH ADALAH BUAH ROH YANG 

PERTAMA! 

• Pernikahan yang dipenuhi dengan kasih 

agape, akan menjadi pernikahan yang 

ANTI-PERSELINGKUHAN (AFFAIR-PROOF)!  

b. 1 Korintus 13:4-7 

• Bagi anda yang sudah terlanjur jatuh 

dalam perselingkuhan, BERTOBAT DAN 

TINGGALKAN DOSA! 

• Bagi anda yang diselingkuhi oleh pasangan 

anda, PENGAMPUNAN! 

 

 



PERTANYAAN & APLIKASI: Mengapa kita harus sangat 

menghindari celah perselingkuhan? Komitmen apa yang 

akan Anda buat supaya Anda selalu terhindar dari 

perselingkuhan? Tuliskan 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. Tuaian jiwa-jiwa dan 1 Juta Pahlawan. 

2. Berdoa bagi bangsa Indonesia, kesatuan dan 

kesejahteraan bangsa. 

3. Ada lawatan Tuhan yang dahsyat,  dan 

kesatuan yang solid dalam gereja kita. 

4. Urapan Tuhan, hikmat dan tuntunan Tuhan 

atas Gembala Sidang; Pdt. Obaja TS dan 

keluarga beserta hamba-hamba Tuhan yang 

melayani di gereja kita. 

5. Pergumulan jemaat dijawab Tuhan dan 

nama-nama yang ditulis di Kartu Penuai  

dijamah serta diselamatkan  

 

 

 



KESAKSIAN: 

TSUNAMI MUJIZAT & JIWA-JIWA DI KELUARGA ALLAH! 

KASIH ALLAH MEMAMPUKAN SAYA UNTUK MENGASIHI 

LEBIH. 

Shallom pak Obaja, saya Dwi. Saya melayani di Tim 

Medis Balai Pengobatan Bethesda – KA Solo Widuran, 

serta Tim Follow up jiwa baru. Saya ingin memberikan 

kesaksian betapa luar biasanya Kasih Tuhan atas 

keluarga saya. 

Saya menikah tahun 1997, pada tahun 1999, suami saya 

mengalami depresi berat dan harus dirawat di RSJ 

Jakarta, saat itu saya sudah dikaruniai seorang anak laki-

laki. Hati saya saat itu sangat hancur, saya sempat 

protes pada Tuhan, kenapa harus saya yang menerima 

beban yang begitu berat, saya sudah taat pada Tuhan, 

bahkan saya sudah bawa jiwa bagi Tuhan, suami saya 

yang tadinya belum mengenal Tuhan Yesus, mau 

menerima Tuhan Yesus, tapi kok setelah itu dia malah 

diberi sakit seperti itu, saat itu saya masih dokter PTT. 

Saya merasa Tuhan itu tidak adil bagi saya, malah 

sempat banyak orang yang menyuruh saya untuk 

mengembalikan suami saya pada orang tuanya, karena 

mereka menganggap tidak ada yang bisa diharapkan 

lagi, saat itu saya bingung. Puji Tuhan saya punya 

seorang ibu yang sangat luar biasa, ibu saya juga 



seorang KKS yang luar biasa, beliau menasehati saya 

supaya saya tidak meninggalkan suami saya, beliau 

bilang "tidak ada orang yang mau diberi sakit seperti 

suamimu, kamu jangan pernah tinggalkan dia tapi kamu 

harus mengasihi dia dengan ikhlas. Tuhan memberikan 

ujian kepadamu saat ini karena Tuhan tahu kamu kuat." 

Puji Tuhan, nasehat ibu saya itu membuka kesadaran 

saya bahwa saya harus ikhlas menerima apapun yang 

Tuhan ijinkan datang dalam hidup saya. Puji Tuhan juga 

saat saya ikhlas, berkat-berkat Tuhan yang luar biasa 

terus Tuhan limpah-limpahkan atas hidup saya, 

semuanya Tuhan cukupi bahkan berlimpah, sampai saya 

bisa punya rumah sendiri, punya mobil, bisa membiayai 

pendidikan anak saya sampai jenjang S2 di UGM dengan 

prestasi yang luar biasa, itu semua karena kemurahan 

Tuhan. Saya bisa terima semua kekurangan suami saya. 

Saya juga bisa merasakan "Keluargaku adalah Surgaku" 

saling mengasih, saling mendukung, saling menguatkan, 

itulah yang Tuhan inginkan. Saya malah sekarang 

merasa bersyukur atas apa yang Tuhan ijinkan datang 

dalam hidup saya sehingga saya bisa dipakai Tuhan 

untuk menguatkan setiap keluarga yang istrinya ingin 

meninggalkan suaminya, karena suaminya sakit dan 

tidak bisa bekerja lagi, saya bersaksi pada mereka apa 

yang sudah saya alami yang akhirnya mereka juga 

dipulihkan keluarganya. Tuhan ijinkan kita mengalami 



hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita bukan 

berarti itu kutukan dari Tuhan, tapi Tuhan ingin 

membentuk kita jadi pribadi yang lebih baik lagi. Tuhan 

ciptakan kita sebagai seorang istri sebagai penolong 

yang sepadan bagi suami. Saat kita ikhlas dan bersyukur 

maka kita akan merasa "Keluargaku adalah Surgaku". 

Saya juga mengucapkan terimakasih kepada Bp. Pdm. 

Matius Sutikno yang terus menguatkan dan mendukung 

saya dan suami saya dalam doa, dari awal suami saya 

sakit sampai sekarang sudah mulai pemulihan, beliau 

selalu menguatkan. Terimakasih. Kiranya kesaksian saya 

bisa menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. 

Ibu. Dwi (KA Solo Widuran) 

-- Tim Medis Balai Pengobatan Bethesda 

& Tim Follow up jiwa baru. 

 

S4 = SASARAN RENCANA (15 Menit) 

Dilakukan oleh KKS tujuannya untuk mengevaluasi dan 

merencanakan pertemuan kelompok sel yang akan 

datang. 

 

DOA PENUTUP (5 MENIT) 


