


07 FEBRUARI 2021 

 

 

S1 = SEMBAH PUJI 

Sembah Puji (20 Menit) 
2 lagu Pengagungan - 2 Lagu sesuai tema Firman Tuhan 
(Silahkan pilih 2 lagu berikut):
1. Taburlah Maka Engkau kan Menuai  
2. Anggur Baru Tercurah 
3. Perjanjian Ajaib (KA Worship) 
4. Kemuliaan 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: PERKENANAN TUHAN 
Petunjuk: Pemimpin mengadakan QUIZ  juga sedikit 
ingin mengetahui seberapa banyak yang ikuti radio EL-
SHADDAI. Secara sederhana beberapa anak sel 
ditanyakan  kenal acara apa saja di dalam siaran radio, 
atau diminta apa yang paling favorit dari keseluruhan 
acara? Jika jawaban cepat dan tangkas boleh diberikan 
reward atau bingkisan. Menariknya dari acara ini adalah 
Radio ini jadi saluran berkat.  
Tujuan: Lewat siaran radio El-Shaddai, kita banyak 
menerima Berkat Tuhan. Radio rhema tak pernah 
berhenti. Siaran tak pernah berhenti dan Ada di segala 



musim. Boleh juga dibawakan radio atau dengan HP 
diputar siaran radionya.  
 

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? 
 
BLESSINGS FOR ALL SEASONS #1 
BERKAT UNTUK SEMUA MUSIM #1                   
 
PEMBUKAAN: 
Hari ini kita akan mensharingkan aplikasi firman Tuhan 
yang sudah kita dengar pada hari Minggu, yaitu tentang 
‘BLESSINGS FOR ALL SEASONS #1 - BERKAT UNTUK 
SEMUA MUSIM #1’                                                                                
 
I. BERKAT UNTUK SEMUA MUSIM (BLESSINGS FOR 

ALL SEASONS) 
A. KITA BISA MENGAKSES SEBUAH JENIS BERKAT yang 

disebut dengan: 'BERKAT UNTUK SEMUA MUSIM' 
(BLESSINGS FOR ALL SEASONS):  

 Sebagian orang, yang belum memahami Berkat 
Tuhan yang satu ini, mempunyai pemikiran yang 
kurang tepat: YANG NAMANYA HIDUP, KADANG DI 
ATAS, KADANG DI BAWAH!  



- Ulangan 28:13   
- Berkat yang spesial sekali; tetap Naik dan bukan 

turun (bukan kadang naik kadang turun). 
B. Ini yang dialami oleh YUSUF: DIA DIBERKATI DI 

SEMUA MUSIM! 
C. Kalau kita perhatikan dalam Alkitab, maka kita 

akan menjumpai: DALAM KEHIDUPAN, ADA 
WAKTUNYA MASA SUKAR AKAN DATANG. 

 Kejadian 12:10 
 Kejadian 26:1 
D. Ini juga teladan TUHAN YESUS: DALAM 

MENGHADAPI MUSIM APAPUN, TAPI BERKAT 
PEMELIHARAAN ALLAH SENANTIASA TERSEDIA:  

 5 ROTI DAN 2 IKAN BERLIPAT GANDA  
 AIR BISA DIRUBAH MENJADI ANGGUR,  
 IKAN PERTAMA YANG DIA PANCING, KETIKA DIBUKA 

MULUTNYA, ADA UANG 
  
II. KUNCI MENGAKSES 'BERKAT SEMUA MUSIM' 

ADALAH DAPATKAN RAHASIA KERAJAAN SORGA!  
A. Orang-orang yang bisa menikmati Berkat Semua 

Musim itu adalah orang-orang yang mendapatkan 
Rahasia Kerajaan Allah. 

 PEWAHYUAN DARI TUHAN! 
 MISTERI YANG DISINGKAPKAN OLEH ROH KUDUS  
 RHEMA YANG MEREKAT BERHASIL TANGKAP 

 
  



b. Matius 13:11-12 
 'KARUNIA UNTUK MENGETAHUI RAHASIA KERAJAAN 

SORGA'  
C. Rahasia Kerajaan Sorga apa yang harus kita 

mengerti untuk bisa mengakses Berkat Semua 
Musim itu? 

 
III. RAHASIA UNTUK MENGAKSES BERKAT SEMUA 

MUSIM ADALAH RAHASIA PERJANJIAN BERKAT.  
a. MENGERTI RAHASIA PERJANJIAN BERKAT DAN 

MELAKUKANNYA, MAKA ANDA AKAN MENIKMATI 
BERKAT SEMUA MUSIM  

B. Ulangan 28:1-2,9-12  
c. KITA HARUS BISA MEMBEDAKAN JANJI DENGAN 

PERJANJIAN!  
 'JANJI' sifatnya SEPIHAK  
 'PERJANJIAN' sifatnya DUA PIHAK 
D. Itu sebabnya hari ini saya ajak kita semua untuk 

BUAT DEAL KESEPAKATAN DENGAN TUHAN UNTUK 
MASUK DALAM PERJANJIAN BERKAT INI.  

E. Kita harus mulai dari mana untuk melakukan 
Bagian kita dalam Perjanjian Berkat itu?!  

 Bereskan PERSEMBAHAN PERSEPULUHANmu 
terlebih dahulu!  

 Maleakhi 3:10   
- Persepuluhan adalah satu pilar yang sangat penting 

dalam perjanjian berkat. 
- Mazmur 89:35   



 Mengapa Tuhan memerintahkan kita untuk 
mengembalikan Persepuluhan?! 

F. Matius 23:23   
 INI KETETAPAN LANGSUNG DARI TUHAN YESUS: 

“YANG SATU HARUS DILAKUKAN DAN YANG LAIN 
JANGAN DIABAIKAN!” 

 ‘KEADILAN, BELAS KASIHAN, DAN KESETIAAN’ 
HARUS DILAKUKAN! DAN PERSEPULUHAN JANGAN 
DIABAIKAN! 

- Dengan kata lain, dalam Perjanjian Baru, Tuhan 
Yesus sendiri yang menegaskan bahwa 
Persepuluhan harus dilakukan!  

 Ibrani 7:8   
- MEMANG SECARA JASMANI, GEREJA YANG 

MENERIMA PERSEMBAHAN PERSEPULUHAN, TAPI 
SESUNGGUHNYA DALAM ALAM ROH, KITA SEDANG 
MEMBAWA PERSEMBAHAN PERSEPULUHAN ITU 
KEPADA MELKISEDEK / TUHAN YESUS SENDIRI.  

- Ternyata Persepuluhan yang dimulai dari Perjanjian 
Lama, diteguhkan lagi dalam Perjanjian Baru!     

 
PERTANYAAN: Sudahkah Anda mengalami “berkat 
semua musim” dalam hidupmu? Mengapa? Sharingkan! 
APLIKASI: Setelah mendengarkan firman Tuhan minggu 
ini, maka langkah dan komitmen apakah yang akan 
Anda ambil, sehingga berkat semua musim itu sungguh-
sungguh semakin nyata atas hidupmu? Tulis 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, dalam kesempatan ini saya mau saksikan 
betapa luar biasanya Tuhan menyertai saya dalam 
membuka kelompok sel. Dulu sebelum saya buka sendiri 
saya masih gabung dengan komsel KKS diatas saya. 
Sudah lama saya diminta KKS saya untuk buka komsel 
sendiri, tapi saya takut, karena hidup saya pas-pas'an, 



suami tidak kerja, saya harus cari nafkah berjualan nasi 
sayur di rumah, bagaimana setiap minggunya kalau 
buka komsel sendiri? saya harus bertangung jawab 
menyediakan hidangan setelah komsel, karena kalau 
gabung saya agak ringan ada yang menopang dalam 
hidangan meskipun sederhana, tapi kalau saya buka 
sendiri pasti semuanya saya harus bertangungung 
jawab. Tapi setelah adanya pandemi, saya harus dan 
harus buka sendiri, karena dalam komsel harus di batasi, 
anak sel saya 10 orang waktu itu, tapi tidak tahu saya 
setelah pisah dari komsel KKS diatas saya, hati ini 
rasanya ada kedamaian dan sukacita, setiap ada komsel 
di rumah saya, saya dipakai Tuhan luarbiasa, kalau 
memimpin sharing bisa lancar sekali, karena dulu saya 
itu tak fasih bicara, begitu juga anak-anak sel saya 
sangat luar biasa untuk melayani komsel dan sangat 
pandai untuk melakukan setiap tugas yang saya berikan, 
entah itu pujian, icebreaker, doa syafaat bahkan sharing 
pun selalu rebutan kalau ada tugas untuk minggu depan 
komsel, padahal dulu susah kalau dikasih tugas, 
sehingga dalam komsel saya dapat membuahkan 5 anak 
sel untuk jadi KKS dan tgl 9 September 2020  mereka 
sudah dilantik. Setelah saya buka sendiri, dan komsel 
saya sekarang menjadi 17 anak sel, 5 anak KKS dan 7 
cucu  
Disamping itu saya diberkati secara jasmani, tempat 
beras yang saya punya tidak pernah habis dan saya tidak 
pernah beli, padahal dulu setiap hari  kalau beli beras 



1kg saja kadang berat, tapi sekarang tempat beras itu 
penuh terus tidak pernah habis, puji Tuhan, Tuhan kita 
yang kita layani sungguh dahsyat memberkati buat 
anak-anak nya yang selalu memperhatikan dalam 
pelayanan, bukan itu saja Tuhan sudah mau menjamah 
suami saya untuk membantu saya  mencari nafkah yaitu 
jualan susu segar, padahal dulu sangat berat kalau untuk 
membantu berjualan bahkan tidak mau, sudah 15 tahun 
suami tidak mau bekerja, bukan suami saya malas dia 
pekerja keras, tapi tidak tahu ada roh mengikat suami 
saya tidak mau bekerja, sehingga mempengaruhi 
perekonomian saya, dengan Pertolongan Roh kudus 
tiap hari saya berdoa, Ahirnya Roh kudus jamah suami 
saya, sekarang kalau pagi sangat sukacita kalau bekerja 
puji Tuhan, saya percaya Tuhan pasti pulihkan ekonomi 
saya, dan Tuhan akan memakai saya sebagai KKS yang 
solid dan luar biasa bersama suami dalam melayani 
komsel, ini semua untuk kemuliaan Nama Tuhan, 
demikian kesaksian saya supaya bisa jadi berkat. 
 
Estin Sumarsih- GBI Keluarga Allah Solo 
 

S4 = SASARAN RENCANA (15 Menit) 
Dilakukan oleh KKS tujuannya untuk mengevaluasi dan 
merencanakan pertemuan kelompok sel yang akan 
datang. 
 
DOA PENUTUP (5 MENIT) 


