


 22 DESEMBER 2019 
 
S1 = SEMBAH PUJI (20 Menit) 
2 lagu Pengagungan - 2 Lagu sesuai tema Firman Tuhan 
(Silahkan pilih 2 lagu berikut):
1. Perjanjian Ajaib (KA Worship) 
2. Tahun Anugerah-praise (KA Worship) 
3. Rasa Kasih (KA Worship) 
4. KasihMu Bapa (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   : BOLA DAN PERTANYAAN 
Petunjuk  : Pemimpin ice breaker menyiapkan bola 
plastik mainan ukuran sedang dan menyiapkan 
beberapa pertanyaan seputar kotbah minggu ini, bisa 
pertanyaan tokoh alkitab yang dipakai sebagai contoh 
kotbah minggu ini, atau sedikit kesaksian dari anggota 
mengenai kotbah minggu ini. Semua anggota berdiri 
membentuk lingkaran dan salah seorang diantaranya 
ditunjuk untuk memegang bola. Lalu ia melemparkan 
bola itu sesuai dengan petunjuk pemimpin kepada 
anggota yang lain sambil menyebutkan namanya (tidak 
berurutan). Jadi setiap anggota harus bersiap-siap. 
Anggota yang mendapat giliran menangkap bola, akan 



diberikan pertanyaan seputar kotbah minggu ini. Bagi 
yang tidak bisa menjawab akan diberikan hukuman. 
Tujuan   : Mengajarkan kepada setiap kita untuk 
terus mengingat, mengerti dan memahami firman 
Tuhan, khususya minggu ini yang berbicara tentang 
KASIH SEJATI TUHAN. 
 
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? 
 

ABUNDANT GRACE #4 - ANUGERAH MELIMPAH #4 
REAL LOVE - KASIH SEJATI   

 
PEMBUKAAN: 
Hari ini kita akan mensharingkan aplikasi firman Tuhan 
yang sudah kita dengar pada hari Minggu, yaitu 
tentang ‘ABUNDANT GRACE #4 - ANUGERAH 
MELIMPAH #4’ dengan tema ‘REAL LOVE - KASIH 
SEJATI’                              
          
I. NATAL ADALAH WUJUD NYATA KASIH TUHAN 

BAGI MANUSIA 
a. Efesus 3:18 

 Untuk seseorang memahami kasih Kristus, 
BUTUH DOA! 



 Waktu kita bisa memahami kasih Allah, 
maka otomatis kita akan punya 
KERINDUAN UNTUK MENGENAL KASIH 
ALLAH (Filipi 3:7-8)   

b. KASIH ALLAH ITU PUNYA PANJANG, LEBAR, 
TINGGI DAN DALAM 

 
II. 3 CIRI KASIH ALLAH YANG BEGITU NYATA DAN 

BEGITU BESAR 
Yohanes 3:16  Karena begitu besar kasih Allah 
akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan 
Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang 
percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan 
beroleh hidup yang kekal. 
1. KASIH ALLAH ITU KEKAL (GOD’S LOVE IS 

ETERNAL) 
 Efesus 1:3-5 

- 3 How blessed is God! And what a 
blessing he is! He's the Father of our 
Master, Jesus Christ, and takes us to THE 
HIGH PLACES OF BLESSING in him. 

 Efesus 1:4 
- 4 Long before he laid down earth's 

foundations, HE HAD US IN MIND, HAD 
SETTLED ON US AS THE FOCUS OF HIS 
LOVE, to be made whole and holy by his 
love.  

 Efesus 1:5 



- 5 LONG, LONG AGO he decided to adopt 
us into his family through Jesus Christ. 
(What pleasure he took in planning 
this!)  

 Mazmur 37:28 
2. KASIH ALLAH ITU TANPA SYARAT (GOD’S LOVE 

IS UNCONDITIONAL) 
 Roma 8:38-39  

3. KASIH ALLAH ITU TERSEDIA UNTUK SEMUA 
ORANG (GOD’S LOVE IS FOR EVERY BODY) 
 Mazmur 145:8-9 - TUHAN MAU SEMUA 

ORANG DISELAMATKAN. 
- 1 Timotius 2:3-4  

 Itu sebabnya Natal harus selalu 
mengingatkan kita kepada HATI TUHAN 
UNTUK KESELAMATAN JIWA-JIWA! 

 Mazmur 145:8-12   
 
PERTANYAAN: Menurut Anda, apakah selama ini Anda 
sudah benar-benar memahami kasih Tuhan atau hanya 
sekedar tahu? Pengalaman apakah yang membuat 
Anda benar-benar memahami kasih-Nya? 
APLIKASI: Setelah mendengarkan firman Tuhan minggu 
ini, maka langkah dan komitmen apakah yang akan 
Anda lakukan sehingga kasih Allah yang begitu nyata 
dan begitu besar itu sungguh-sungguh dapat Anda 
alami dalam hidupmu? 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 DISELAMATKAN DI 

KELUARGA ALLAH! 
 

Shalom Pak Obaja. Minggu lalu setelah selesai 
kotbah di GBI Taipei ada 2 orang jemaat yang datang 
ke saya dan minta waktu untuk berbicara. 

Yang pertama menceritakan bahwa kalau hari 
Minggu dia sebenarnya susah sekali untuk ke gereja 
karena kontrak kerjanya dia mengharuskannya untuk 



bekerja setiap hari dan bos-nya jarang sekali mau kasih 
ijin untuk dia pergi ke gereja, namun suatu ketika dia 
menemukan live streaming GBI Keluarga Allah dan 
sejak saat itu dia selalu mencari waktu untuk 
mendengarkan streaming atau youtube channel GBI 
Keluarga Allah, dan setelah itu dengan menahan 
tangisnya dia katakan bahwa kotbah-kotbah gereja GBI 
Keluarga Allah-lah yang membuat dia terus bertahan 
dalam imannya sampai sekarang. Dia bilang dia sangat 
diberkati oleh kesaksian kesaksian yang terjadi di 
gereja kita. 

Jemaat yang kedua bersaksi tentang mujizat yang 
dia terima ketika dia mendengar kotbah oleh Ps Nita di 
channel youtube keluarga Allah. Dia bilang pada hari ini 
dia sedang bekerja di Taipei dan dia mendapatkan 
telpon dari anaknya di Indonesia. Anaknya bilang 
bahwa ada benjolan besar di bagian bekalang bibir 
bawahnya. Dan ibu ini menyuruh anaknya 
memeriksakan ke dokter, dan hasil yang diberikan 
dokter bahwa benjolan tersebut adalah tumor 
sehingga harus segera dioperasi. Ibu ini bercerita 
bahwa saat itu dia tidak bisa cuti dan tidak bisa pulang 
ke indonesia.  

Akhirnya dalam keadaan yang tertekan dan hampir 
putus asa, ibu ini menceritakan bahwa dia menemukan 
video kotbah tentang doa profetik yang dibawakan 
oleh Ps Nita. Setelah mendengar kotbah tersebut 
bangkitlah imannya dan ibu itu mendapatkan rhema 



untuk mengubah doa-nya menjadi doa profetik. Terus 
tidak henti-hentinya ibu ini memperkatakan profetik 
tentang kesembuhan anaknya, dan tidak lama setelah 
itu ibu ini menerima telepon dari anaknya lagi yang 
dengan sukacita mengatakan bahwa benjolannya 
sudah hilang dan setelah di cek ke dokter, dokter 
mengatakan bahwa dia tidak menemukan tumor atau 
apapun juga. Semuanya normal dan baik hasilnya. Ibu 
ini sangat bersemangat sekali menceritakan kesaksian 
tersebut, sampai dia katakan nanti pas pulang ke 
Indonesia dia mau datang ke GBI Keluarga Allah (ibu ini 
asal dari Malang). 

Puji Tuhan pak, bahwa gereja Keluarga Allah 
menjadi berkat bukan hanya di Indonesia tapi di 
seluruh bumi. Nama Tuhan terus dimuliakan 
 
S4 = SASARAN RENCANA (15 Menit) 
Dilakukan oleh KKS tujuannya untuk mengevaluasi dan 
merencanakan pertemuan kelompok sel yang akan 
datang. 
 
DOA PENUTUP (5 MENIT) 


