


21 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. Great Harvest (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: MENABUR DENGAN HATI 
Petunjuk: Pemimpin memberikan pengumuman bahwa 
komsel yang sudah berjalan sekian lama akan berulang 
tahun, Masing-masing boleh memberikan kado 
istimewa pada sesama teman komselnya atau kepada 
KKSnya. Sementara beberapa yang bertugas 
mempersiapkan perjamuan kasih’. Tiba waktu untuk 
ketua kelompok sel mengumumkan sesuatu yang 
istimewa setelah masing-masing membagikan kadonya 
kepada teman favoritnya di komsel. Seorang disebut 
namanya secara istimewa dan diberi kado spesial 
karena selama komsel berlangsung sekian tahun 



tidak/jarang absen. Selalu setia dan hadir sebelum 
komsel dimulai. Catatan Kesetiaannya luar biasa dan 
tetap bertugas apapun tugas yang ditetapkan KKSnya  
Tujuan: Menabur waktu,menabur kesetiaan pasti 
menghasilkan sesuatu yang istimewa dari Tuhan 
seperti/sungguh-sungguh mengaplikasikan firman 
Tuhan “CARILAH DULU KERAJAAN ALLAH DAN 
KEBENARANNNYA MAKA SEMUA AKAN 
DITAAMBAHKAN.” 
 

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 #3 - BERKAT UNTUK 
SEMUA MUSIM #3 
GRACE FOR UNCOMMON HARVEST 
ANUGERAH UNTUK TUAIAN TIDAK BIASA                    
 
PEMBUKAAN: 
Hari ini kita akan mensharingkan aplikasi firman Tuhan 
yang sudah kita dengar pada hari Minggu, yaitu tentang 
‘BLESSINGS FOR ALL SEASONS #3 - BERKAT UNTUK 
SEMUA MUSIM #3 seri yang kedua dengan tema ‘GRACE 
FOR UNCOMMON HARVEST - ANUGERAH UNTUK 
TUAIAN TIDAK BIASA’                                                                                 



I. TUHAN MAU MENCURAHKAN ANUGERAH UNTUK 
MENGALAMI TUAIAN YANG TIDAK BIASA!  

a. 2 Korintus 9:8  
◼ Alkitab KJV: 2 Korintus 9:8 And God is able to make 

all grace abound toward you; that you, always 
having all sufficiency in all things, may abound to 
every good work: 

b. Mengapa Tuhan mau memberikan Grace for 
Uncommon Harvest Seperti ini kepada kita?  

◼ 2 Korintus 9:9-11  
- SUPAYA BANGKIT UCAPAN SYUKUR KEPADA 

ALLAH! 
 
II. UNTUK MENGALAMI GRACE FOR UNCOMMON 

HARVEST, KITA PERLU MENGETAHUI RAHASIA 
KERAJAAN ALLAH.  

a. Efesus 3:1-6  
◼ Efesus 3:3  
◼ Efesus 3:4-5   
◼ Efesus 3:6  
 
III. KUNCI TUAIAN YANG TIDAK BIASA. 
a. 2 Korintus 9:6-7     
◼ JADI KALAU KITA MAU MENGALAMI UNCOMMON 

HARVEST (TUAIAN YANG TIDAK BIASA), MAKA KITA 
PERLU MENABUR UNCOMMON SEEDS (BENIH 
YANG TIDAK BIASA)! 



◼ Hukum Tabur Tuai ini bukan Hanya ada di 
Perjanjian Lama, tapi juga di Perjanjian Baru! 
Rahasia Kristus yang kedua adalah Berilah dengan 
hati yang rela dan sukacita! 

b. Kerelaan dan Sukacita dalam Menabur itulah yang 
menjadi pupuk bagi benih yang kita taburkan!  

◼ Saya sudah menabur dengan sukacita, tapi 
mengapa saya belum menuai? 

◼ Pengkhotbah 11:3a   
- Galatia 6:9   

c. Semua Taburan yang kita berikan haruslah di atas 
Dasar Kasih!  

◼ Hukum Terutama Pertama dan Kedua: Love God 
Love People with Passion! Mengasihi Tuhan 
Mengasihi Sesama dengan segenap Hati! 

d. Urutan Prioritas dalam Menabur  
◼ Yang pertama: Menaburlah untuk memperluas 

Kerajaan Allah!  
◼ Yang kedua: Jangan lupa kita juga perlu menabur 

untuk sesama kita!  
- Amsal 22:9 

e. Filipi 4:14-19  
◼ Filipi 4:15  
- KJV: 15 Now you Philippians know also, that in the 

beginning of the gospel, when I departed from 
Macedonia, no church shared with me as concerning 
giving and receiving, but you only. 

◼ Filipi 4:16  



◼ Filipi 4:18     
 
PERTANYAAN: Taburan yang tidak biasa seperti apakah 
yang telah Anda persembahkan bagi Tuhan melalui 
pekerjaanNya di muka bumi ini? Lalu, siapakah yang 
menjadi prioritas utama Anda dalam hal menabur ini? 
Mengapa? Sharingkan! 
APLIKASI: Setelah mendengarkan firman Tuhan minggu 
ini, maka langkah dan komitmen seperti apakah yang 
akan Anda lakukan sehingga setiap kita bisa menabur 
dengan tidak biasa dan mengerti priporitas utama kita 
dalam menabur, sehingga tuaian yang tidak biasa itupun 
bisa kita terima? 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, saya sungguh sungguh beruntung sekali, saya 
bersyukur sekali karena sebelum saya kena covid 19 Pak 
Obaja sudah membekali setiap kita dengan firman-
firman yang luar biasa supaya kita tidak takut, supaya 
tetap bersyukur, supaya tetap bersukacita. Saya 
menyaksikan betapa baik dan dahsyatnya Tuhan atas 
hidup saya, tanggal 12 Januari saya kena flu dan sore itu 
juga saya ke dokter biasanya paling 2 hari sembuh, ini 
sampai 4 hari malah semakin banyak yang saya rasakan. 
Singkat cerita akhirnya saya diarahkan oleh salah 
seorang dokter untuk saya rapid test, dan benar 
hasilnya positif.  
Dokter tersebut langsung memberikan resep dan saya 
diminta isolasi mandiri di dalam pantauannya. 2 hari di 
isolasi mandiri, saya mendapat kabar kakak saya 
meninggal, padahal itu tinggal kakak satu-satunya. 
Tuhan panggil karena memang sudah satu minggu dia 
koma karena komplikasi sakit gula dan tensi. Saya 
merasa sedih Saya menangis karena saya tidak bisa 
melihat kakak saya disaat akhir hidupnya. Disitu mulai 
kesehatan saya drop karena saya menangis, saya 
merasa sedih karena kehilangan sukacita, saya mulai 
diare lidah rasanya mulai kacau balau, kalau saya makan 
Ada rasa asin sedikit saja seolah-olah saya itu sedang 



menyendok garam dimasukkan ke dalam mulut saya, 
begitu juga dengan rasa manis asam dan lainnya.  
Besok paginya hari ketiga saya isolasi mandiri saya dapat 
berita lagi KKS yang selama ini sangat membantu saya 
dalam penggembalaan komsel, Tuhan panggil karena 
gagal ginjal, 2 hari berturut-turut kehilangan orang yang 
saya kasihi. Saya semakin drop, yang akhirnya saya ke 
rumah sakit karena saya merasakan sesak nafas yang 
luar biasa. Dari itulah campur tangan Tuhan yang luar 
biasa dari saat memasuki ruang isolasi saat melewati 
lorong rumah sakit, saya merasa ada yang menekan 
jiwa, Saya melihat perawat dan dokter dengan 
seragamnya itu seolah-olah ada di dunia lain, 
mendengar bunyi ventilator itu buat saya itu sangat 
mengerikan. Lalu teman sekamar yang meninggal di 
depan mata belum lagi rasa sakit yang saya rasakan, 
tangan kanan kiri bengkak semua karena pembuluh 
darah yang pecah. Tapi luar biasa, saat saya mengalami 
kepanikan, Saya merasakan Tuhan tidak tinggalkan 
saya. Saya merasakan ada sesuatu yang mengusap 
kepala saya dan itu membuat saya menjadi tenang, 
karena tadinya saya panik, saya pukul-pukul meja 
maksudnya supaya perawat dengar tapi kamar isolasi 
itu seperti kedap udara.  
Setelah saya merasa ada jamahan Tuhan, saya merasa 
tenang kembali saya tenang saya bisa memasang 
oksigen yang tadinya saya pasang-pasang itu tidak bisa-
bisa tapi setelah saya diberi ketenangan Tuhan, saya 



langsung bisa memasang itu dan saya menenangkan 
diri, saya bisa bernafas lagi dengan lancar dan saya tidak 
tinggal diam. Saat saya sudah mulai tenang saya bisa 
lancar kembali, saya ingat dimanapun saya berada saya 
harus tetap menjadi berkat. Sebelah tempat tidur saya 
karena di ruangan itu hanya ada berdua, dia tidak bisa 
bangun otomatis dia tidak bisa makan, saya 
menguatkan hati, saya bertindak di dalam nama Yesus 
Saya bangun dengan infus di tangan dengan kateter 
yang saya pakai, Saya bangun saya suapin dia Pagi siang 
sore, saya suapin selama beberapa hari dan akhirnya dia 
sembuh dan pulang. 
Luar biasa kasih Tuhan, tanggal 19 saya masuk ruang 
isolasi, tanggal 26 saya dipulangkan. Tuhan tahu 
kekuatan saya dan saya juga mengerti seluruh keluarga, 
baik keluarga rohani atau jasmani semua berdoa untuk 
kesembuhan saya, walaupun mereka juga tahu itu 
sesungguhnya hal yang mustahil buat saya, karena yang 
pertama umur saya sudah melewati 67 tahun dan saya 
memiliki riwayat sakit paru bawaan sejak lahir dan itu 
yang baru saya ketahui setelah kejadian sekitar tahun 
2013 yang lalu melalui pemeriksaan. Paru-paru saya itu 
sudah seperti sarang tawon dan sejak itu saya harus 
rutin berobat, tahun 2019 diperiksa ulang lagi sarang 
tawon semakin merata dan dokter sudah menyatakan 
tidak ada obatnya. Jadi sejak itu setiap tarikan napas 
saya itu adalah mujizat, itu adalah anugerah yang tidak 
terkira dari Tuhan. Saya imani tidak ada yang mustahil 



bagi Tuhan, bahkan saya diingatkan Tuhan waktu saya 
menguatkan anak-anak komsel saya, kalau mereka 
mengalami sakit selalu saya katakan kita adalah alatnya 
Tuhan dan selama alat itu masih berguna walaupun 
rusak seperti apa pasti akan dibetulkan supaya bisa 
berfungsi lagi, dan saya merasa orang-orang yang 
pernah saya nasehati itu kembali menasehati saya di 
alam roh, ini membuat saya menjadi semeleh, saya 
menjadi tenang, bahkan saya bisa mengucap syukur. 
Tuhan ijinkan itu menyerang saya itu hanya untuk 
menyatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagiNya, 
yang sudah setua saya yang sudah memiliki riwayat 
paru-paru yang rusak, tanpa ada obatnya Tuhan bisa 
sembuhkan saya, apalagi bagi saudara yang mungkin 
mengalami covid juga, saudara mungkin masih muda, 
saudara tidak ada latar belakang kesehatan paru yang 
tidak baik, percaya kalau Tuhan bisa pulihkan saya, 
maka Tuhan juga bisa memulihkan saudara semua, 
Amin. Puji Tuhan, semua ini hanya karena anugerahnya, 
semangat. Tuhan Yesus memberkati. 
 
Narasumber Kesaksian : Ibu. Hartini – Peltu KA Ngawi 
 

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


