


6 JUNI 2021 

 

 

S1 = SEMBAH PUJI 

Sembah Puji (20 Menit) 
2 lagu Pengagungan - 2 Lagu sesuai tema Firman 

Tuhan (Silahkan pilih 2 lagu berikut):
1. Aku Diberkati Untuk Menjadi Berkat (KA Worship)  
2. Tak Ada Tandingannya (KA Worship) 
3. Roh Kudus Datanglah (KA Worship) 
4. Revival (Worship-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: BERBUAH MANIS 
Petunjuk: Ketua kelompok sel/Pemimpin membawa 
beberapa jenis buah kepada anggota, dan tiap anggota 
akan merasakan Rasa buah yang diterimanya. Tiap 
anggota coba menceritakan dalam satu pengalaman 
satu kebun buah-buahan. Peran apa dan siapa dalam 
satu kebun besar yang sedang panen. Betapa senangnya 
sang pemilik kebun saat kebunnya penuh buah yang 
lebat dan manis. Demikian secara bergantian. Juga 
tanyakan buah import dan hasil dari petani Indonesia. 
Mari Kita perhatikan palayanan GBIKA setelah 30 tahun. 



Berbuahkah? Mari kita lihat dan sebutkan Departemen 
dan aktifitasnya? 
Tujuan: Ketika hidup dan pelayanan kita mengalami 
jamahan Tuhan dan alami kepenuhan Roh Kudus maka 
sudah pasti kita menyenangkan hati Bapa di Surga, dan 
perjanjian hidup BERBUAH Lebat itu nyata dan 
SUNGGUH TERGENAPI. 
 

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 FRUITFULNESS #1 
PERJANJIAN BERBUAH LEBAT #1                           
 
PEMBUKAAN: 
Hari ini kita akan mensharingkan aplikasi firman Tuhan 
yang sudah kita dengar pada hari Minggu, yaitu tentang 
‘THE COVENANT OF FRUITFULNESS #1 - PERJANJIAN 
BERBUAH LEBAT #1’                                                                                             
 
I. KITA DICIPTAKAN DENGAN KAPASITAS UNTUK 

BERBUAH LEBAT! 
A. TUHAN MENCIPTAKAN KITA SUPAYA KITA 

BERBUAH LEBAT! 



 Kejadian 1:28  
B. Sadarkah Anda bahwa berbuah lebat itu 

menyukakan hati Tuhan, sedangkan tidak berbuah 
itu mendukakan hati Tuhan?! 

 Matius 25:20-21  
 Yesaya 5:2   
 Tidak sungguh-sungguh berjuang supaya berbuah 

lebat adalah sebuah kesalahan besar di mata 
Tuhan.  

 Sepanjang bulan ini kita akan belajar bagaimana 
kita bisa hidup seperti yang Tuhan mau, yaitu hidup 
yang berbuah, hidup yang produktif, hidup yang 
sukses dan berhasil, baik di bumi maupun di sorga. 

 
II. RAHASIA PERTAMA BERBUAH LEBAT ADALAH 

KEPENUHAN ROH KUDUS!  
A. Level Kepenuhan Roh Kudus yang kita alami akan 

menentukan Level Kapasitas Berbuah Lebat yang 
kita miliki.  

 Murid-murid Yesus 
- Bertumbuh dari satu level kepenuhan kepada level 

kepenuhan Roh Kudus berikutnya, berbuah lebat 
dan semakin lebat, untuk kemuliaan nama Tuhan!  

 Adam  
- Hembusan nafas hidup Allah = impartasi 

kepenuhan Roh Kudus.  
- Seiring dengan kepenuhan Roh Kudus 

mendominasi hidup kita, demikian pula kapasitas 



berbuah lebat yang kita miliki, akan semakin 
diperbesar.  

B. Apa yang akan membuat seseorang yang 
kepenuhan Roh Kudus bisa berbuah lebat? 

1. Kepenuhan Roh Kudus membuat kita menjadi Kuat. 
 Roma 8:26a  Demikian juga Roh membantu kita 

dalam kelemahan kita... 
- Jadi ini bukan kekuatan kita sendiri, tapi Kuasa Roh 

Kudus!  
 2 Korintus 12:9  
2. Kepenuhan Roh Kudus membuat kita bisa 

melakukan perkara-perkara besar. 
 Yesaya 11:2  
- Jadi ketika anda kepenuhan Roh Kudus, anda akan 

terima paket lengkap dari Tuhan, semua yang 
dibutuhkan untuk hidup anda berbuah lebat.  

3. Kepenuhan Roh Kudus membuat kita bisa 
menghasilkan buah-buah roh 

 Galatia 5:22-23  
4. Kepenuhan Roh Kudus membuat kita bisa 

mengerjakan mujizat. 
 Kisah 10:38  
- Sebelum kepenuhan Roh Kudus itu, tidak ada 

mujizat. Hanya sejak kepenuhan Roh Kudus, maka 
Banjir Mujizat terjadi.  

5. Kepenuhan Roh Kudus membuat kita bisa 
menghasilkan buah pertobatan jiwa-jiwa 

 Kisah Para Rasul 1:8   



- Satu ciri seseorang mengalami kepenuhan Roh 
Kudus yang Sejati, pasti ada kerinduan yang 
menyala-nyala untuk jadi saksi Kristus!       

 
PERTANYAAN: Apakah setiap kita sudah mengerti apa 
yang dimaksud dengan ‘berbuah lebat’ bagi Tuhan? Lalu 
sudahkah Anda berbuah bahkan berbuah lebat bagi 
Tuhan dan pekerjanNya? Sharingkan! 
APLIKASI: Setelah mendengarkan firman Tuhan minggu 
ini, dan mengerti tentang rahasia pertama berbuah 
lebat bagi Tuhan, 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. Berdoa bagi setiap jemaat dan pelayan Tuhan untuk 

berbuah lebat bagi Tuhan dengan rahasia pertama 
yaitu; KEPENUHAN ROH KUDUS 

2. Supaya Rhema Yesaya 60 dan tahun Roh Kudus yang 
Tuhan berikan untuk gereja kita menjadi kenyataan. 

3. Setiap jemaat dan pelayan Tuhan semakin bangkit 
dalam kegerakan Roh Kudus dan terus berjalan 
dalam pimpinan dan tuntunan Roh Kudus  

4. Tuaian jiwa-jiwa dan 1 Juta Pahlawan. 



5. Berdoa bagi bangsa Indonesia, Covid 19 segera 
selesai, vaksin berjalan dengan baik, kesatuan dan 
kesejahteraan bangsa Indonesia  

6. Urapan Tuhan, hikmat dan tuntunan Tuhan atas 
Gembala Sidang; Pdt. Obaja TS dan keluarga beserta 
hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja kita. 

7. Semua jemaat makin bangkit diberkati untuk 
menjadi berkat. 

  

KESAKSIAN: 

 

TSUNAMI MUJIZAT & JIWA-JIWA DISELAMATKAN DI 
KELUARGA ALLAH! 
Shalom. Saya Leno Christiannaldo, jemaat GBI Keluarga 
Allah Yogyakarta. 
Saya ingin menyaksikan betapa luar biasanya kuasa 
Tuhan, doa puasa & pondok daud dalam kehidupan 
saya. 
Desember 2020 saya dipanggil oleh atasan saya 
ditempat saya bekerja waktu itu tepat setelah morning 
briefing, dan saya menerima kabar yang membuat 
kecewa bahwa saya diputus hubungan kerja dengan 
perusahaan secara sepihak. Saya tidak tahu apa alasan 
perusahaan memberhentikan saya, apakah karena 
performance saya yang kurang bagus, atau apa saya 
tidak tahu dan perusahaan juga tidak memberikan 



kejelasan sama sekali. Intinya menginginkan saya untuk 
berhenti bekerja di perusahaan tersebut. 
Sebagai manusia, saya sangat kecewa dengan 
keputusan perusahaan tersebut apalagi dalam situasi 
pandemi & resesi ekonomi seperti saat ini. Dalam hati 
saya, pasti setelah keluar dari sini saya susah mencari 
pekerjaan, belum tentu ada lowongan pekerjaan di 
perusahaan lain. Hal itu terus membuat saya merasa 
takut.  
Tanggal 20 Januari 2021 adalah hari terakhir saya 
bekerja di perusahaan tersebut. Saya keluar dengan 
perasaan kecewa. Setelah keluar/resign dari 
perusahaan tersebut, saya terus mencoba mencari 
pekerjaan baru dengan segala cara dari berbagai 
sumber. Pada saat itu karena basic saya adalah seorang 
pekerja hotel (hotelier), hotel-hotel di seluruh Indonesia 
juga terdampak oleh pandemi, sehingga tidak banyak 
yang membuka lowongan pekerjaan. Tetapi saya terus 
mencari kesempatan bekerja lagi. 
Suatu hari seorang teman yang memiliki bisnis baby 
shop menghubungi saya untuk membantu saya menjual 
produk-produknya melalui online di salah satu 
marketplace terbesar di Indonesia. Kemudian saya 
setuju dengan tawaran tersebut. Yang ada dalam pikiran 
saya saat itu adalah untuk mengisi waktu luang dan 
mendapatkan penghasilan tambahan. Tetapi disitu saya 
lupa untuk mengandalkan Tuhan. Sejak januari 2021 - 
April 2021 saya hanya dapat menjual 6 produk saja 



dengan untung hanya sekitar Rp.75.000,- saja selama 4 
bulan tersebut. Untuk kehidupan sehari - hari saya 
mengndalkan sisa tabungan yang masih saya miliki, 
karena sisanya sudah saya prioritaskan untuk fix bill 
bulanan untuk pembayaran-pembayaran cicilan lainnya 
yang semakin hari semakin menipis. 
Sampai pada suatu hari ketika saya mengikuti Ibadah 
hari Minggu di gereja (kalau tidak salah tanggal 4 April 
2021), Tuhan berkata kepada saya melalui Ps. Jonathan 
Setiawan untuk berpuasa Daniel selama 21 hari. Tuhan 
tegur saya melalui khotbah Ps. Jonathan. Akhirnya, saya 
bilang sama Tuhan "Tuhan, saya mau ambil komitmen 
untuk mengikuti doa puasa Daniel 21 hari, Tuhan 
mampukan saya".  
Mulai di hari pertama puasa, iblis berusaha 
menggoyahkan iman saya. Tetapi saya terus berdoa dan 
memohon kekuatan daripada Tuhan. Saya ikuti mezbah 
doa setiap hari, saya ikut Pondok Daud online siang dan 
malam seperti doa yang Tuhan Yesus lakukan yaitu 
sebelum fajar pagi hari, siang hari dan malam hari.  
Setiap saya berdoa, saya memohon kepada Tuhan untuk 
segera mendapatkan pekerjaan baru dan memberkati 
setiap hal dan usaha yang sudah saya lakukan.   
Singkat cerita, puji Tuhan saya dapat melewati doa dan 
puasa tersebut. Sampai pada suatu saat, melalui Ibadah 
Paskah di gereja Tuhan berkata di dalam hati saya 
melalui tema khotbah paskah yaitu "Unprecedented 
Resurrection" atau kebangkitan yang belum pernah 



terjadi sebelumnya. Pada saat itu ayat yang dibagikan 
oleh Ps. Jonathan adalah Lukas 24 : 17 - 23 dimana 
Tuhan bertanya kepada saya kenapa saya bermuram 
hati, muram karena masalah, muram karena 
pergumulan, muram karena masalah dan lain 
sebagainya, tetapi pada ayat yang ke 25, Tuhan tegur 
saya secara keras. "Mengapa kamu bodoh dan lamban 
hati dan tidak percaya akan segala sesuatu!" 
Dari situ saya seperti ditegur keras oleh Tuhan, saya 
terus berkomitmen untuk aktif dalam mezbah doa pagi 
dan Pondok Daud. Singkat cerita, saya melakukan 
beberapa interview dari sekian banyak hotel di 
Yogyakarta dan percepatan kuasa ilahi begitu saya 
rasakan ketika pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 saya 
dipanggil interview oleh salah satu hotel di Yogyakarta 
dan bisa dibilang hotel ini adalah hotel berbintang 4 
dengan standard dan management internasional. Saya 
interview pukul 11.00 WIB dan selesai pada pukul 13.15 
WIB. Dan pada pukul 15.18 WIB sore harinya (tidak ada 
24 jam), HRD hotel tersebut mengirimkan surat resmi 
kepada saya dan saya dinyatakan di terima di hotel 
tersebut dengan jabatan dan penghasilan yang terbaik 
yang Tuhan berikan kepada saya. Tidak berhenti disitu 
saja, malam harinya saya mengikuti pondok daud online 
dan Tuhan berfirman kepada saya didalam pondok daud 
tersebut melalui Ulangan 26 : 16 - 19 dimana Tuhan 
berjanji bahwa Dia akan menjadi Allah saya dan saya 
pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkanNya dan 



Dia akan mengangkat saya diatas segala bangsa yang 
telah dijadikanNya untuk menjadi terpuji, ternama dan 
terhormat. Saya mengamini apa yang Tuhan sampaikan 
kepada saya melalui ayat tersebut. Saya mengucap 
syukur, bahwa saya tidak perlu menunggu lama lagi 
untuk mencari - cari pekerjaan. Dan saya akan diangkat 
Tuhan lebih tinggi menjadi terpuji, ternama dan 
terhormat hanya karena KuasaNYA yang ajaib. Saudara, 
percayalah bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala 
perkara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam 
kondisi apapun. Satu hal yang ingin saya bagikan untuk 
saudara mari saya dorong kita semua untuk taat dan 
bertekun dalam doa dan puasa, rutin mengikuti mezbah 
doa dan pondok daud, karena ada kuasa besar yang 
akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita.  
Tuhan Yesus Memberkati. 
 
Narasumber Kesaksian : Leno Christiannaldo 
 
S4 = SASARAN RENCANA (15 Menit) 
Dilakukan oleh KKS tujuannya untuk mengevaluasi dan 
merencanakan pertemuan kelompok sel yang akan 
datang. 
 
DOA PENUTUP (5 MENIT) 


