15 NOVEMBER 2020
S1 = SEMBAH PUJI
Sembah Puji (20 Menit)
2 lagu Pengagungan - 2 Lagu sesuai tema Firman Tuhan
(Silahkan pilih 2 lagu berikut):
1.

Tuhanlah kekuatan dan mazmurku

2.

Ku kan terbang

3.

HadiratMu membawa kesembuhan

4.

Satu-satunya yang kuandalkan

S2 = SUASANA/ICE BREAKER (10 Menit)
Setelah melakukan ice breaker, jangan lupa
menjelaskan pelajaran yang bisa dipetik dari ice breaker
yang sudah dilakukan.
Judul: SAMBUNG AYAT
Petunjuk: Pemimpin Menyiapkan beberapa ayat,
kelompok sel dibagi menjadi 2 tim. Setiap tim akan
diberikan 1 ayat yang sudah disiapkan oleh pemimpim,
secara bergantian menugaskan anggota tim harus
memperkatakan ayat yang sudah didapatkan secara
urut dan tepat. Contoh; Tim A dapat ayat Yohanes 1:1,
orang pertama berkata "Pada", orang kedua berkata

"mulanya", orang ketiga "Ialah" dan seterusnya hingga
1 ayat dibaca secara penuh.
Tujuan: Saat hidup kita sudah dipulihkan dan kita terus
isi dengan Firman Tuhan, maka disitu Rohnya akan
menggeser rasa bersalah kita menjadi rada syukur dan
tanggung jawab atas hidup ini.
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?
TOTAL HEALING #3 - KESEMBUHAN TOTAL #3
GUILT-FREE LIVING - HIDUP BEBAS RASA BERSALAH
PEMBUKAAN:
Hari ini kita akan mensharingkan aplikasi firman Tuhan
yang sudah kita dengar pada hari Minggu, yaitu tentang
‘TOTAL HEALING #3 - KESEMBUHAN TOTAL #3’ dengan
tema ‘GUILT-FREE LIVING - HIDUP BEBAS RASA
BERSALAH’

I. SALAH SATU PENYEBAB TEKANAN BATIN ADALAH
PERASAAN BERSALAH YANG TERUS MENERUS.
a. PERASAAN BERSALAH BISA SAJA SEBUAH SINYAL DARI
ROH KUDUS UNTUK KITA BISA BERTOBAT DAN
BERUBAH.
Nehemia 1:4-7
Tujuan utama hati nurani kita memunculkan rasa
bersalah adalah supaya kita tidak jatuh ke lubang yang
lebih dalam dan kita bisa mengalami pertobatan dan
perubahan.
b. TANPA RASA BERSALAH YANG BENAR, KITA BISA
BINASA.
c. Posisi seimbang: kita harus tahu bahwa rasa bersalah
itu juga baik selama ada di batas yang tepat di mana Roh
Kudus menegur kita. Tetapi sebaliknya, jangan sampai
rasa bersalah ini di blow up oleh iblis untuk
mengintimidasi kita!
Matius 27:3-5
Lukas 23:47-48

II. BAGAIMANA KITA BISA MENGALAMI HIDUP BEBAS
RASA BERSALAH?
Yakobus 4:6 Tetapi kasih karunia, yang dianugerahkanNya kepada kita, lebih besar dari pada itu. Karena itu Ia
katakan: "Allah menentang orang yang congkak, tetapi
mengasihani orang yang rendah hati."
1. MERENDAHKAN DIRI DI HADAPAN TUHAN DENGAN
CARA MENGAKUI SEGALA DOSA DAN KESALAHAN
KITA.
Mazmur 32:1-2,5
1 Yohanes 1:8-9
2. KOMIT BERTOBAT DENGAN SEGENAP HATI.
Penyesalan yang benar adalah penyesalan yang diikuti
dengan komitmen pertobatan sejati.
Yehezkiel 18:27-28
3. STOP MENDENGARKAN SUARA PENDAKWA, MULAI
MENDENGARKAN SUARA PEMBELA KITA.
Zakharia 3:1
Suara intimidasi yang terus mendakwa kita itu bukan
dari Tuhan.
Yakobus 4:7

4. PERCAYA DAN TERIMA DENGAN IMAN KASIH
KARUNIA TUHAN YANG JAUH LEBIH BESAR DARI
KESALAHAN KITA.
Yakobus 4:6
Anugerah Tuhan mampu mengubah kesalahan menjadi
mujizat.
PERTANYAAN: Masihkah Anda mengalami tekanan
batin dalam hidupmu, tekanan batin seperti apakah itu?
Dan apakah yang menyebabkannya? Sharingkan!
APLIKASI: Setelah mendengarkan firman Tuhan minggu
ini, maka langkah dan komitmen seperti apakah yang
akan Anda lakukan, sehingga setiap kita bisa mengalami
hidup yang bebas dari rasa bersalah? 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 namanama yang ditulis di Kartu Penuai dijamah serta
diselamatkan

KESAKSIAN:
TSUNAMI MUJIZAT & JIWA-JIWA DISELAMATKAN DI
KELUARGA ALLAH!
Shalom, Perkenalkan saya Novi pelayan Tuhan PW di
GBI KA Solo. Saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan
dalam hidup saya. Berkat yang tidak masuk akal dan
bertubi -tubi itu benar-benar terjadi dalam hidup saya.
Tahun 2017 Tuhan proses kami sampai titik terendah
dalam hidup, kami kehilangan semua yang kami miliki;
rumah, semua usaha kami habis terjual. Tetapi kami
tetap terus setia dan bersandar pada Tuhan, di dalam

kekurangan kami tetap setia di dalam memberikan
perpuluhan dan tetap setia melayani Tuhan.
Puji Tuhan th 2018, Bapak Obaja mengajari tentang
benih profetik dan kami meresponi, dan Puji Tuhan kami
dipulihkan Tuhan dengan luar biasa. Dalam 1 tahun
Tuhan kembalikan semua yang telah hilang, kami
Kembali diberkati dengan rumah yang lebih besar dan
lebih baik, bahkan Tuhan berikan kami beberapa aset
termasuk tanah yang cukup luas.
Tahun 2019 kami sepakat untuk melipatgandakan
jumlah benih profetik dan kami tetap setia didalam
perpuluhan karena kami tahu apa yang kami miliki
semua adalah milik Tuhan, dan luar biasanya bulan
Februari suami saya dipromosikan sehingga naik
pangkat, Puji Tuhan kami bersyukur atas berkat ini, tapi
gak lama Tuhan taruh di hati saya bahwa suami saya
akan ke Jakarta, antara senang dan sedih, senang berarti
suami naik pangkat lagi sedih karena saya PNS tidak
mudah untuk mutasi keluar kota. Tapi saya berdoa sama
Tuhan, saya percaya kalau Tuhan yang berkehendak
semua akan diatur oleh Tuhan. Bulan Oktober 2019
betapa kagetnya kami karena ternyata perusahaan
suami saya akan ditutup, sehingga bulan Desember
adalah kerja terakhir, saya berfikir bagaimana ini, anakanak saatnya kuliah ayahnya malah di PHK dan di doa

saya bertanya sama Tuhan “Tuhan katanya suami saya
mau dibawa ke Jakarta kenapa malah di PHK, apa
kemarin saya salah ya?" Saat suami saya tahu di PHK
beliau memutuskan untuk melipatgandakan lagi benih
profetik di tahun 2020, dan besarnya gak masuk akal
menurut saya, karena lebih besar dari gaji saya sebagai
PNS, tapi saya tunduk taat saja apa yang dikatakan
suami. Februari 2020 kasus covid masuk Solo, orang
mulai banyak yang gelisah, banyak yang cari
handsanitizer, saat itu kami berjualan dan Puji Tuhan
kami dapat tambahan penghasilan walau tidak begitu
banyak. Tiba-tiba salah satu teman kami yang bekerja di
Pemda DKI telpon untuk dibantu dicarikan baju APD
dengan anggaran 225ribu, padahal harga baju APD
sudah diatas 500ribu, akhirnya Tuhan beri hikmat untuk
buat sendiri baju APD, kami cari penjahit, setelah jadi
kami tunjukkan dan ternyata pemda DKI setuju,
sehingga kami kirim ke Pemda DKI, Tidak berhenti disitu,
tiba-tiba orderan baju APD hampir sampai seluruh
Indonesia kami support, klinik, Rumah sakit, kepolisian,
distributor alat kesehatan pada minta ke kami, kalau
bukan karya Tuhan tidak mungkin kami bisa, saat itu
keuntungan kami tiap hari puluhan juta, karena kami
takut salah dalam perpuluhan sehingga kami bayar
perpuluhan tiap hari. Tuhan sungguh luarbiasa. Dengan
berjalannya waktu orang semakin banyak yang

membuat baju APD sehingga harga turun drastis, tapi
Tuhan punya mujizat lagi, akhir bulan Maret teman kami
yang di Pemda DKI Kembali menghubungi kami untuk
membuatkan masker kain 3 lapis dengan bahan kain
katun untuk dibagikan ke masyarakat Jakarta, karena
ada program Gubernur DKI membagi masker kain, puji
Tuhan saya bisa mensuplay masker tersebut sehingga
tiap minggu kami kirim ribuan masker ke Jakarta (Dan
ternyata ini yang dimaksud Tuhan suami saya akan ke
Jakarta, Tuhan tidak pernah salah). Setiap kirim kami
langsung dibayar sehingga kami pun langsung
membayar perpuluhan kami, suatu hari Tuhan taruh di
hati saya untuk memberikan tidak lagi perpuluhan (10
%) tapi 20%, tapi saya berfikir ini benar dari Tuhan atau
saya saja yang "bergaya", lalu saya doa kepada Tuhan
kalau ini memang dari Tuhan saya minta tanda atau
peneguhan. Saya sampaikan ke suami bahwa saya akan
memberikan perpuluhan 20% ternyata suami
meresponi positif, dia setuju bahkan dia tanya "hanya
gaji kamu atau termasuk keuntungan usaha kita?"
akhirnya kami sepakat semua 20% dari penghasilan
kami total dan luar biasanya lagi kami diteguhkan
dengan kesaksian dari Ps. Jonatan tentang ibu
mertuanya yang hatinya juga ditaruh Tuhan dengan
perpuluhan 20%, Mertua Ps. Jo adalah ibu KKS kami
yaitu ibu Arif, Puji Tuhan ini semakin diteguhkan.

Setelah proyek masker kain di Pemda DKI selesai, Tuhan
buat mujizat baru lagi buat kami, 1 bulan yang lalu Tibatiba salah seorang teman kami menawarkan masker
medis kepada kami, kalau kami membutuhkan, dan
beliau memberikan saya nama dan no telp, tapi karena
saya belum ada permintaan masker medis maka tidak
saya respon, tapi berjalannya waktu Tuhan seperti
mendorong saya untuk menghubungi nama yang di beri
teman saya. Saya bilang ke suami boleh tidak saya coba
pesan 200 box dulu untuk coba pasarkan, dan suami
bilang boleh. Akhirnya saya kontak beliau dan setelah
deal harga kami beli 200 box, dan malamnya armada
kami baru ambil barangnya, selesai pesan saya langsung
pasang status, luar biasanya armada blm masuk Solo
200 box masker sudah habis di pesan, hari berikutnya
kami beli lagi di 700 box lebih dahsyat lagi hari itu juga
sudah habis dipesan bahkan barang kurang, sehingga
barang belum sampai sudah telpon minta tambah lagi.
Pabrik sampai kaget ada pembeli baru yang luar biasa
katanya, sehingga mereka langsung menunjuk kami
untuk dijadikan distributor untuk wilayah Jawa Tengah
dan Jawa Timur, baru 1 minggu kami transaksi sudah
ditunjuk menjadi distributor, kami langsung dikirim
2000 box dan terjual dan lanjut 5000 box, Tuhan
sediakan pembelinya dari segala penjuru arah mata
angin.

Jemaat Keluarga Allah yang dikasihi Tuhan, marilah kita
tetap taat kepada Tuhan dalam segala keadaan kita,
Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri, Dia selalu
ada di depan kita, taat dalam memberikan benih
profetik, taat dalam perpuluhan, taat menjalankan
firman Tuhan, dan semuanya akan dilimpahkan kepada
Kita. Biarlah kesaksian ini menjadi berkat, dan biarlah
nama Tuhan yang dipermuliakan. Terimakasih pak
Obaja untuk setiap rhema Tuhan yang disampaikan
melalui bapak dan impartasikan kepada setiap kami,
Tuhan memberkati pak Obaja dan pelayanan bapak.
Terima kasih Tuhan Yesus memberkati
Narasumber Kesaksian: Novi - Pelayan Tuhan Praise &
Worship GBI KA Solo
S4 = SASARAN RENCANA (15 Menit)
Dilakukan oleh KKS tujuannya untuk mengevaluasi dan
merencanakan pertemuan kelompok sel yang akan
datang.
DOA PENUTUP (5 MENIT)

