


28 JULI 2019 

S1 = SEMBAH PUJI 

Sembah Puji (20 Menit) 

2 lagu Pengagungan - 2 Lagu sesuai tema Firman Tuhan 

(Silahkan pilih 2 lagu berikut):  

1. Allah bangkit, bersoraklah 

2. Lebih dari Pemenang  

3. Dia Sanggup    

4. EL-SHADDAI  

 

S2 = SUASANA/ICE BREAKER (10 Menit) 

Setelah melakukan ice breaker, jangan lupa 

menjelaskan pelajaran yang bisa dipetik dari ice breaker 

yang sudah dilakukan. 

Judul: MENJAGA HATI  

Petunjuk: Pemimpin Ice breaker menyiapkan Kalung 

dari bahan (apa saja tererah peserta) bergambar hati 

dan Bola berwarna. Group I: lapang hati: Menjaga hati, 

Mengerti orang lain, Lapang hati. Group II: menunjang 

untuk terus bisa memiliki hati yang lapang: Tulus, Sabar, 

Mengerti orang lain. Group III: yang membuat kita 

kadang gagal: Emosi, Sombong, Tamak, 

Jengkel/kecewa. Group I diberi kalung hati yang telah di 



tulis kata seperti diatas dan pilih satu orang supaya 

lapang hati sebagai pokoknya  atau utamanya untuk 

menolak group 3 yang menyerang seperti contoh di atas 

misal emosi, sombong dll.dan menerima group II. Group 

II juga demikian dan setiap orang diberi bola warna 

sama. Group I harus berjaga-jaga jika dari group III 

melempar bolanya harus ditolak dengan cara memakai 

bahu , dan tidak boleh pakai tangan.Sedang group II 

harus diterima oleh lapang hati. Permainan ini selesai 

jika bola  group  II & III sudah dilemparkan ke group I. 

Tujuan: Agar setiap kita belajar untuk senantiasa 

menjaga hati dan pikran kita (Amsal 4:23).    

 

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? 

 

THE MIRACLE OF INNER HEALING #4 - MUJIZAT 

KESEMBUHAN BATIN #4 

OVERCOMING LONELINESS - MENGATASI KESEPIAN 

 



PEMBUKAAN: 

Hari ini kita akan mensharingkan aplikasi firman Tuhan 

yang sudah kita dengar pada hari Minggu, yaitu tentang 

‘THE MIRACLE OF INNER HEALING #4 - MUJIZAT 

KESEMBUHAN BATIN #4’ dengan tema ‘OVERCOMING 

LONELINESS - MENGATASI KESEPIAN’                     

        

Kesepian berbeda dengan Sendiri.  

• Sendiri adalah sebuah situasi di mana kita sendiri 

dan tidak ada orang lain bersama kita secara 

jasmani. 

• Kesepian adalah sebuah perasaan jiwa yang merasa 

terisolasi sendiri. 

 

I. 7 JENIS KESEPIAN 

1. Kesepian karena berada di situasi yang baru.  

2. Kesepian karena merasa berbeda dari yang 

lainnya. 

3. Kesepian karena belum mempunyai pasangan 

hidup.  

4. Kesepian karena merasa tertolak. 

5. Kesepian karena orang lain tidak memperhatikan 

kita. 



6. Kesepian karena tidak bisa percaya kepada 

teman-teman anda. 

7. Kesepian karena kehilangan seseorang yang 

sangat kita kasihi. 

 

II. BAGAIMANA MENGATASI KESEPIAN? 

1. UBAH KESEPIAN MENJADI KEINTIMAN DENGAN 

TUHAN.  

a. Mazmur 62:2   

b. Inilah yang dialami oleh Daud: 

• Mazmur 27:10   

c. SADARILAH BAHWA ENGKAU DIKASIHI! 

• Lukas 15:11-24  

• Mazmur 139:7-10    

2. JANGAN PASIF, TABURKAN KASIH UNTUK 

MEMBANGUN HUBUNGAN.  

a. Galatia 6:7-9    

b. BANGUNLAH HUBUNGAN YANG LEBIH DALAM 

DENGAN KELUARGA ROHANIMU! 

• Efesus 2:19   

• BERGABUNG DENGAN SEBUAH GEREJA LOKAL 



PERTANYAAN: Pernahkah Anda merasa kesepian? 

Apakah hal yang menyebabkan Anda merasa kesepian 

hari-hari ini? Lalu, tindakan apa yang Anda lakukan 

untuk mengatasinya? Sharingkan! 

APLIKASI: Setelah mendengarkan kotbah minggu ini, 

maka langkah dan respon seperti apakah yang akan 

Anda aplikasikan dalam kehidupan Anda sehari-hari? 

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! 

ADA KELEPASAN DAN PENGAMPUNAN SAAT 

MENGALAMI PERJUMPAAN PRIBADI DENGAN TUHAN 

 

Dalam Retreat Encounter beberapa waktu yang lalu, 

saya merasa sangat sangat terberkati, karena sebelum 

melayani saya harus menanggalkan setiap luka batin, 

lepas dari kuasa gelap, serta kita harus menerima 

pengurapan Roh Kudus. Jadi sebelum melayani saya 

harus dipulihkan dahulu dari dosa yang pernah saya 

lakukan dan bertobat. 

Saya belajar, kunci mengikuti Retreat Encounter ini 

sebenernya adalah keterbukaan saya kepada Tuhan. 

Dan saat saya melayani harus benar-benar 

menggunakan kuasa Kristus. Apapun dosa saya, saya 

percaya saat saya mengakui di hadapan Tuhan, Tuhan 

pasti mengampuni saya dan saya tidak mau berbuat 

dosa lagi. 

Sebelum mengikuti Retreat Encounter, saya ada luka 

batin sama kakak saya, tapi setelah Retreat Encounter 



saya mengambil keputusan untuk mengampuni kakak 

saya dan saya minta maaf kepada kakak saya kalau 

selama ini mungkin menyakitinya, dan Puji Tuhan terjadi 

pemulihan dalam keluarga saya. Terimakasih Tuhan 

Yesus, karena dengan membuka hatiku untuk engkau, 

serta mengalami perjumpaan pribadi dengan-Mu, maka 

aku boleh terima pengampunan dan mengalami 

kemerdekaan dan kemenangan.  

 

Catherine – Keluarga Allah Madiun 

 

S4 = SASARAN RENCANA (15 Menit) 

Dilakukan oleh KKS tujuannya untuk mengevaluasi dan 

merencanakan pertemuan kelompok sel yang akan 

datang. 

 

DOA PENUTUP (5 MENIT) 


