


13 JUNI 2021 

 

 

S1 = SEMBAH PUJI 

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

Tuhan (Silahkan pilih 2 lagu berikut):
1. Kucinta Gerejaku (KA Worship)  
2. Skema Perjalanan Rohani Keluarga Allah (KA 

Worship) 
3. Roh Kudus Datanglah (KA Worship) 
4. PerkenananMu (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: AKAR YANG KUAT 
Petunjuk: Pemimpin membagikan potongan kertas 
yang berisi Firman Tuhan yang bernuansa akar dan 
buah. Contoh; “akar dari segala kejahatan adalah cinta 
uang.” Atau sebaiknya membagikan kertas kosong 
tetapi anggota-anggota menuliskan Firman Tuhan yang 
menjelaskan tentang akar atau buah. Pertanyaan kedua 
tiap-tiap anggota mampu menguraikan/bersaksi 
tentang pelayanan masing-masing sebagai  pelayan 
Tuhan sesuai panggilannya. 



Tujuan: Akar yang kuat akan jadi pohon yang kokoh 
dan BERBUAH lebat. Dasanya adalah komitmen dan 
dedikasi. Komitmen untuk tetap tertanam di rumah 
Tuhan dan menerima asupan makanan Rohani bergizi 
(Amsal 12.: 12). 
 

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 #2 - PERJANJIAN 
BERBUAH LEBAT #2 
FROM ROOT TO FRUIT - DARI AKAR KE BUAH                           
 
PEMBUKAAN: 
Hari ini kita akan mensharingkan aplikasi firman Tuhan 
yang sudah kita dengar pada hari Minggu, yaitu tentang 
‘THE COVENANT OF FRUITFULNESS #2 - PERJANJIAN 
BERBUAH LEBAT #2’ dengan tema ‘FROM ROOT TO 
FRUIT - DARI AKAR KE BUAH’                                                                                              
 
I. AKAR MENENTUKAN BUAH.  
A. Amsal 12:12 Orang fasik mengingini jala orang 

jahat, tetapi akar orang benar mendatangkan hasil.  



 Untuk hidup kita bisa menghasilkan buah, sebagai 
orang benar, kita harus berakar!  

- Markus 4:5-6 5  
 2 Raja-raja 19:30   
b. Memiliki Akar berbicara tentang Memiliki 

Komitmen yang kuat!  
 Rasul Paulus adalah salah satu orang yang berakar 

kuat dalam komitmen dan dedikasi.  
- Kisah 20:24  
 Akar komitmen yang kuat membuat kita 'tidak 

terhentikan'! 
 Perdalam akarmu, maka engkau akan jadi 'tidak 

terhentikan', bahkan berbuah lebat! 
 
II. KOMITMEN UNTUK TERTANAM DI DALAM RUMAH 

TUHAN. 
A. Mazmur 92:13-15  
 Benih hanya akan mulai bertunas, jika ditanam.  
- 'orang benar yang bertunas' bicara tentang anak 

Tuhan yang mau ditanam dan tertanam di rumah 
Tuhan. 

- Kuncinya adalah: tertanam di bait Tuhan Tuhan; 
Artinya komitmen untuk tertanam dan bertumbuh di 
dalam gereja lokal!  

 Apa hubungan antara tertanam dalam bait Tuhan 
dengan berbuah lebat? 

- Di rumah Tuhan, anda akan menerima sari-sari 
kehidupan  



- Terima asupan, nutrisi dan makanan rohani  
- Terima firman, rhema, pewahyuan, tuntunan, 

pengertian, hikmat, dan pengajaran yang sehat yang 
akan membuat hidupmu bertumbuh. 

- Spiritual Blessings yang diimpartasikan yang akan 
membuat segala aspek kehidupan anda jadi berbuah 
lebat! 

b. BAGAIMANA CARANYA KITA TERTANAM DALAM 
BAIT TUHAN? 

1. TERTANAMLAH SEDINI MUNGKIN!  
2. DAFTARKAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA TETAP DI 

GEREJA LOKAL ANDA. 
3. TETAP SETIA TERTANAM! 
- Akar hanya akan tertanam di satu tempat. Akar tidak 

didesain untuk berpindah-pindah.  
 
III. BERAKARLAH DALAM TUHAN! 
a. Akar adalah bagian pohon yang tidak kelihatan 

tetapi sangat besar, mendominasi, dan menjalar ke 
mana-mana. 

 Apa yang menjadi akar dalam hidup anda? 
- Kalau akar anda salah, tidak heran hidup anda tidak 

berbuah. Atau anda berbuah, tetapi buahmu juga 
salah! 

 Amsal 12:12 Orang fasik mengingini jala orang 
jahat, TETAPI AKAR ORANG BENAR mendatangkan 
hasil.  

- Akar orang benar yang benar adalah Tuhan sendiri! 



- Wahyu 22:16  
- I AM THE ROOT. 
B. Yohanes 15:5   
 Bangun hubungan dengan Tuhan yang permanen 

dan nyata! 
c. MILIKI DEDIKASI PENUH UNTUK DIPAKAI TUHAN! 
 Kunci berbuah lebat bukan hanya tinggal dalam 

Tuhan, tetapi juga Tuhan tinggal di dalam kita!       
 
PERTANYAAN: Sudahkah Anda memiliki akar rohani 
yang kuat untuk bisa bertumbuh dan berbuah di dalam 
Tuhan?  Mengapa? 
APLIKASI: Sudahkah Anda tertanam di sebuah gereja 
lokal dan berakar di dalamnya? Lalu, langkah dan 
komitmen seperti apakah yang akan Anda lakukan 
untuk Anda tertanam di sebuah gereja lokal dan berakar 
serta berbuah di dalam Tuhan? 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 

Keluarga Allah supaya semakin memiliki komitmen 
untuk tertanam, berakar kuat dan berbuah lebat di 
dalam Tuhan.  

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, Pak Obaja dan teman-teman di Keluarga Allah 
yang diberkati. Nama saya Suryani, dan saya tinggal di 
Sidney (asal saya dari Solo juga). 
Dengan kemurahan Tuhan saya mengenal Keluarga 
Allah melalui KKS saya, ibu Tina beberapa tahun yang 
lalu. Kira-kira 3 tahun yang lalu, oleh kemurahan Tuhan, 
ibu Tinawati mengajak saya ibadah di GBI Keluarga Allah 
Widuran untuk pertama kalinya. Kami sekeluarga 
merasa sangat diberkati, dan yang melekat di hati saya 
waktu itu, kami sempat bertemu dan diberkati dan 
didoakan oleh pak Obaja. Pak Obaja sampaikan ke saya 



bahwa anak saya (yang ada nama aslinya Grace) agar 
memakai nama Grace, pasti nanti akan ada perubahan 
dalam hidupnya. Dan pak Obaja juga memberitahu ke 
saya, bahwa untuk selanjutnya belajar untuk melayani 
di bawah ibu Tinawati. 
Dan benar yang dikatakan oleh pak Obaja, setelah kami 
kembali ke Sidney dan bekerja lagi, anak saya 
mendapatkan favor demi favor Tuhan dalam hidupnya, 
dan juga kemurahan demi kemurahan Tuhan, garce 
demi grace, di rumah tangga, pekerjaan dan setiap 
aspek dalam hidupnya. Dan mulai saat itu, selalu 
melekat di hati saya, bahwa pak Obaja seperti memberi 
saya suatu rhema untuk melayani Tuhan, tetapi belum 
sempat terjadi untuk sekian lamanya, lalu kami kembali 
ke Sidney dan mulai bergabung di Komsel 07 dibawah 
bimbingan ibu Tinawati, dan juga bergabung di Gereja 
Internet Keluarga Allah. 
Melalui Komsel ini, kami sangat-sangat diberkati dan 
bertumbuh dalam firman Tuhan. Kami merasa menjadi 
bagian dari Keluarga besar komsel 07 yang sangat saya 
cintai. Setiap Senin kami berkumpul secara online dan 
Whatsapp, dan bersama-sama belajar firman Tuhan. 
Pada awalnya merasa seperti rutinitas yang 
menyenangkan untuk belajar firman Tuhan bersama. 
Meski kami berbeda negara, tapi kami merasa dekat 
satu dengan yang lain. Kami tinggal di luar negeri, tetapi 
memiliki keluarga komsel yang selalu memperhatikan 
dan menguatkan satu dengan yang lain, hal ini sungguh 



sangat berharga bagi kami disini. Juga kami diberkati 
sekali oleh KKS ibu Tinawati yang tidak pernah jemu, 
telaten, selalu membimbing, dan mengajar firman 
Tuhan. Lama kelamaan timbul suatu kerinduan dalam 
hati saya yang cukup besar untuk komsel setiap minggu, 
dan selalu menanti-nantikan hari Senin untuk komsel. 
Dengan berlalunya waktu, awal tahun ini covid 
melanda, dan kami di Sidney juga mengalami lockdown. 
Tapi justru di masa-masa ini Tuhan sungguh membuka 
kesempatan saya pribadi untuk bisa melayani/berbuat 
sesuatu untuk Kerajaan Allah meskipun kecil.  
Waktu lockdown terjadi, justru di masa ini pintu 
pelayanan bagi saya pribadi terbuka. Bu Tina memberi 
saya kesempatan untuk memandu sharing di komsel, 
dan itu adalah hal yang luarbiasa bagi saya. Saya juga 
dibantu oleg Grace, untuk saya bisa menterjemahkan 
ReKA Harian (Renungan Harian) - Daily Devotion dari 
bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Mungkin itu suatu 
pelayanan yang kecil, tapi bagi saya itu sangat berharga, 
karena di masa lockdown ini justru saya bisa melayani 
Tuhan.  
Saya sering rindu untuk bisa melayani di GBI Keluarga 
Allah Widuran, tapi karena sepertinya bagi saya tidak 
mungkin, karena jarak dari Sidney ke Solo, tetapi Tuhan 
berkarya di tengah kemustahilan ini, sehingga jarak 
tidak menghalangi untuk Tuhan membukakan 
pelayanan bagi saya. 



Sejak saya dan anak saya aktif bergabung di Gereja 
Internet, jujur hidup kami juga diubahkan secara 
luarbiasa, kami sadar sepenuhnya, sejak bergabung di 
komsel 07 dan memberikan hati sepenuhnya (bukan 
setengah-setengah) untuk melayani, yang luarbiasa itu 
ada damai, sukacita, pertolongan-pertolongan yang 
supranatural dari Tuhan, breaktrough-breaktrough yang 
tidak pernah terlintas di pikiran saya, dan juga seperti 
ada hadirat Allah yang terus menerus membimbing 
kehidupan kami. 
Memang tantangan demi tantangan tetap kami alami, 
tetapi selalu ada pertolongan dan jalan keluar. 
Saya mau mengucapkan sekali lagi terimakasih bapak 
Obaja, terimakasih ibu Tina yang tercinta dan selalu 
telaten membimbing kami. Kerinduan saya adalah 
untuk terus melayani. Dan ibu Tina juga mendorong 
saya untuk SOM, tapi karena akhir tahun ini saya belum 
bisa, maka tahun depan supaya saya bisa mengikuti dan 
menuju untuk saya bisa menjadi seorang KKS, dan 
kerinduan saya membawa Injil ke orang-orang yang 
belum mengenal terang. 
Dan akhir tahun ini secara luarbiasa Yesaya 60 juga 
terjadi di dalam kehidupan kami, di dalam segala aspek 
rumah tangga saya, pekerjaan dan keluarga besar 
semuanya. 
Terimakasih, sekian kesaksian saya semoga bisa menjadi 
berkat. Tuhan Yesus memberkati. 
 



Narasumber Kesaksian : Suryani - Sidney (Australia) 
 
S4 = SASARAN RENCANA (15 Menit) 
Dilakukan oleh KKS tujuannya untuk mengevaluasi dan 
merencanakan pertemuan kelompok sel yang akan 
datang. 
 
DOA PENUTUP (5 MENIT) 


