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S1 = SEMBAH PUJI 

Sembah Puji (20 Menit) 
2 lagu Pengagungan - 2 Lagu sesuai tema Firman Tuhan 
(Silahkan pilih 2 lagu berikut):
1. Tuhanku Hebat (NDC Worship)  
2. FirmanMu Tuhan P’lita Bagi Kaki ku 
3. Perjanjian Ajaib (KA Worship) 
4. HadiratMu Memenuhiku (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: TO SERVE THE BEST 
Petunjuk: Pemimpin menyediakan bola kecil untuk 
mengajak  tim bermain dengan kecepatan dan  kehati-
hatian. Bola dilempar ketika hitungan satu. Perlahan-
lahan kemudian pada hitungan kedua dengan bertepuk 
tangan dua kali, anggota menerima bola dan anggota 
menyebut namanya sendiri. Bola dikembalikan kepada 
anggota yang lain dengan melakukan hal yang sama. 
Sebut nama. Makin lama makin cepat dan menyebut 
nama teman yang bisa diingat secara cepat, sampai 
dapat tertawa dan ada sukacita sewaktu bermain. Pada 



akhirnya boleh ditutup dengan satu  pujian. KALAU 
KUCARI DAMAI hanya kudapat dalam YESUS… 
Tujuan: Mari kita isi hidup dengan melayani Tuhan 
sungguh-sungguh, karena ketika kita sungguh-sungguh 
memberikan hidup kita bagi Kemuliaan Tuhan, maka 
DAMAI sejahtera itu menjadi bagian kita yang 
dicurahkan oleh Tuhan dari SurgaNYA. 
 

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 COVENANT OF PEACE #1 
PERJANJIAN DAMAI #1                     
 
PEMBUKAAN: 
Hari ini kita akan mensharingkan aplikasi firman Tuhan 
yang sudah kita dengar pada hari Minggu, yaitu tentang 
‘THE COVENANT OF PEACE #1 - PERJANJIAN DAMAI #1’                                                                                   
 
I. DAMAI SEJAHTERA YANG DARI TUHAN 
a. DAMAI adalah SATU ASET YANG TERPENTING yang 

perlu kita miliki DALAM PERJALAN HIDUP kita.  
 Dimasa dunia sedang dilanda pandemi, resesi 

ekonomi, dan krisis sosial seperti sekarang ini: 



DAMAI MENJADI BARANG LANGKA dalam hati 
banyak orang.  

b. DAMAI yang sudah jadi barang langka itu, AKAN 
KEMBALI DIA BERIKAN BERLIMPAH-LIMPAH dalam 
hati kita!  

 Yesaya 48:17-18  
c. SADARILAH bahwa DAMAI SEJAHTERA YANG 

TUHAN BERIKAN ini bukan sekedar damai sejahtera 
secara psikologi kejiwaan manusia, akan tetapi ini 
adalah damai sejahtera yang MELAMPAUI SEGALA 
AKAL DALAM ROH KITA yang diberikan Oleh Roh 
Kudus. 

 Filipi 4:7  
 
II. PERJANJIAN DAMAI 
a. Kita harus mengerti bahwa Damai sejahtera yang 

Tuhan sediakan itu, tidak secara otomatis kita 
alami. Ada hal-hal tertentu yang harus kita 
kerjakan, sehingga damai sejahtera yang 
melampaui segala akal itu bisa bertahta dalam hati 
kita.  

1. SADARI HADIRAT TUHAN dalam hidupmu.  
 Mazmur 23:4  
 Bagaimana kita bisa menyadari Hadirat Tuhan dalam 

hidup kita? 
 Level Pertama, kita mengetahui kalau TUHAN 

SELALU HADIR MENYERTAI kita.  



 Level Kedua, roh kita MENGALAMI PENGALAMAN 
HADIRAT ALLAH.  

 Bagaimana Caranya mengobarkan manusia roh kita, 
sehingga kita bisa mengalami pengalaman hadirat 
Allah?  

- Mulailah belajar untuk berdoa, bukan Hanya dari 
pikiran, tapi dari hati kita connect dengan Roh 
Kudus!  

 Tanpa merasakan pengalaman Hadirat Allah ini, 
bukan berarti Tuhan tidak hadir bersama kita. Kita 
rasakan atau tidak, Dia tetap Immanuel, Allah 
beserta kita. Akan tetapi ketika kita bisa merasakan 
pengalaman Hadirat Allah ini, maka realitan Hadirat 
Allah itu bukan Hanya dipahami oleh otak kita saja, 
akan tetapi dialami oleh hati kita (manusia roh kita).  

2. Sadari bahwa TUHAN adalah SUTRADARA 
KEHIDUPAN kita.  

 Filipi 1:6  
3. LAYANI TUHAN dengan GIAT 
 Bilangan 25:10-12  
 Melayani Tuhan dengan giat akan mendatangkan 

damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal 
bertahta di hati kita.     

 
PERTANYAAN: Damai sejahtera seperti apakah yang 
Tuhan berikan atas hidupmu, khususnya saat Anda 
sedang dalam pergumulan? Sharingkan! 



APLIKASI: Tuhan memberikan damai sejahtera kepada 
kita tidak secara otomatis, ada hal-hal yang harus kita 
kerjakan. Firman Tuhan hari ini pun menjelaskannya 
kepada kita, maka langkah dan komitmen seperti 
apakah yang akan Anda lakukan? 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 nama saya Rut Hersie, saya bergabung dalam 
komsel Gereja Internet Keluarga Allah dalam 
pengembalaan Ibu Kimiyati. Sungguh saya sangat 
diberkati dalam komsel ini karena saya bertumbuh 
dalam iman dan seperti mendapat keluarga baru di 
dalam Tuhan. Saya ingin bersaksi akan kebesaran Roh 
Kudus bahwa disaat kita belajar tunduk, Tuhan yang 
mampukan semua. Jujur saya masih belajar untuk 
mengenal Roh Kudus tapi saya percaya bahwa disaat 
saya minta, Roh Kudus hadir dalam hidup saya, saya 
telah menerima. Kesaksian saya tentang teman 
sekantor saya ada dalam divisi finance dan teman saya 
accounting. Entah kenapa teman saya itu seperti tidak 
suka terhadap saya, seringkali ia mencari-cari kesalahan 
saya dan tim saya (posisi saya dalam tim sebagai 
supervisor). Seringkali bila ada kesalahan dari saya 
ataupun tim, maka teman saya itu langsung melaporkan 
ke atasan tanpa bertanya lagi kepada saya untuk 
meminta penjelasan. Dan itu selalu ia lakukan seperti 
mencari sesuatu yang bisa menjatuhkan saya. Dan 
sedikit demi sedikit teman saya itu mendekati tim saya 
yang di finance, memang teman saya itu mulutnya 
manis, dalam bicara pun halus, sedang saya orangnya 
agak tegas. Sehingga ia bisa mendekati tim saya, dan 
akhirnya mereka menjadi dekat dan bertambahlah yang 
tidak suka kepada saya. Saya berpikir apa salah saya, 
dan kenapa teman saya itu bisa seperti itu? Beda divisi 
dan saya pun jarang ngobrol dengannya tapi kok segitu 



kesal dan bencinya dia kepada saya. Dalam Kristen kita 
diajarkan mengenai KASIH, saya berpikir bila saya 
melawannya dengan cara yang sama yaitu kebencian, 
apa bedanya saya dengan orang yang belum mengenal 
Tuhan. Dan buat apa juga selama ini saya cari Tuhan dan 
berdoa. Bukannya sia-sia, itu yang ada dipikiran saya 
saat itu. Sakit, kepahitan, merasa ingin balas dendam itu 
yang saya rasakan. Tidak ada salah dan bila kami 
bertemu saya juga selalu menyapa tapi kenapa dia 
seperti itu? Saya berdoa dan bertanya kepada Tuhan 
tapi jawaban Tuhan saya harus doakan dan memberkati 
teman saya itu dan teman lain yang tidak suka kepada 
saya. Sakit tapi harus mendoakan dan memberkati 
mereka? Tapi itu terus dan terus bicara dalam hati saya 
dan menjadi pergumulan. Walau berat tapi saya mau 
tunduk pada Tuhan, akhirnya saya doakan dan 
memberkati satu-satu (saya sebut nama-namanya) 
setiap pagi dalam saat teduh, saya doakan mereka 
sebelum berangkat ke kantor. Luarbiasanya, setelah 
saya doakan, rasa damai itu ada, dulu saya kesal dan 
takut ke kantor karena malas ketemu teman saya itu 
dan yang lainnya. Tapi mulai hari itu saya damai dan 
tidak takut lagi, saya merasa ada kekuatan  kalau Tuhan 
Yesus ada bersama saya. Hari lewat hari saat malam 
tahun baru tutup tahun banyak yang WA ke saya, yang 
buat saya terkejut yaitu teman say itu WA ke saya 
mengucapkan selamat tahun baru dan ia juga menulis 
bahwa minta maaf kalau dia ada salah. Saya juga 



binggung kenapa dia bisa menulis seperti itu, tetapi 
dalam WAnya ia meminta maaf kepada saya, puji Tuhan 
saya senang sekali sepertinya apa yang saya doakan 
tidak sia-sia Tuhan nyatakan. Dan sejak itu pula teman 
saya itu dan yang lainnya menjadi baik dan malah kami 
bercanda. Tidak ada lagi gondok-gondokan, saya 
percaya ini pekerjaan Roh Kudus disaat saya percaya 
dan tunduk, Roh Kudus turut campur. Puji Tuhan, saya 
menang di dalam Tuhan, kalau saya ikut kekuatan saya 
mungkin akhirnya tidak seperti ini. Sungguh Tuhan 
Yesus luar biasa. Ini kesaksian saya kiranya dapat 
menjadi berkat untuk semua. Tuhan Yesus memberkati.  
 
Narasumber Kesaksian: Rut Hersia - Jemaat Gereja 
Internet 
 
S4 = SASARAN RENCANA (15 Menit) 
Dilakukan oleh KKS tujuannya untuk mengevaluasi dan 
merencanakan pertemuan kelompok sel yang akan 
datang. 
 
DOA PENUTUP (5 MENIT) 


