


03 OKTOBER 2021 

 

 

S1 = SEMBAH PUJI 

Sembah Puji (20 Menit) 
2 lagu Pengagungan - 2 Lagu sesuai tema Firman Tuhan 
(silakan pilih 2 lagu berikut):
1. I Love You Jesus/Aku Tresno Yesus 
2. Kucinta Gerejaku 
3. Ku Mau Cinta Yesus Selamanya 
4. Pondok Daud
 

S2 = SUASANA/ICE BREAKER (10 Menit) 

Setelah melakukan ice breaker, jangan lupa 
menjelaskan pelajaran yang bisa dipetik dari ice breaker 
yang sudah dilakukan. 
Judul: BERSINAR BAGI TUHAN 
Petunjuk: Siapkan tiga batang lilin, sebatang kapur tulis, 
tiga buah kursi. Pemimpin ice breaker membagi para 
anggota menjadi tiga kelompok dengan jumlah yang 
sama banyaknya. Kemudian ia memberikan sebatang 
lilin kepada setiap kelompok. Setelah itu pemimpin 
membuat sebuah garis lurus menuju ke kursi dan pada 
ujung yang lain setiap kelompok berdiri dengan 
berbaris. Peserta pertama dari setiap kelompok diminta 
untuk membawa lilin yang sedang menyala menuju 
kursi. Lalu mereka berjalan mengelilingi kursi itu dan 
kembali lagi ke tempat semula. Setelah itu mereka 



memberikan lilin kepada orang kedua dari masing-
masing kelompok. Demikianlah seterusnya sampai 
semua orang mendapat giliran. Jika pada waktu berjalan 
lilin itu mati, maka merka harus mulai lagi dari orang 
yang pertama. Kelompok yang paling cepat 
menyelesaikan tugasnya dan membawa kembali lilin 
tersebut dengan tidak mati, itulah yang menjadi 
pemenangnya. 
Tujuan: Mengajarkan kepada para peserta agar 
menerapkan Matius 5:16: “Demikianlah hendaknya 
terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya 
mereka melihat perbuatanmu yang baik dan 
memuliakan Bapamu yang disurga.” Karena saat kita 
sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap, kita akan 
memuliakan namaNya. 
 

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? 
 
LOVE GOD WITH PASSION #1 
MENGASIHI TUHAN DENGAN SEGENAP HATI #1 
BACK TO BASIC - KEMBALI KE DASAR 

 



I. BACK TO BASIC: HATI YANG MENGASIHI TUHAN 
DENGAN SEGENAP.... 

a. Lukas 10:25-28  
b. Ulangan 6:10-12  
 
II. PERBEDAAN SEGENAP HATI DAN TIDAK. 
a. SEGENAP HATI ATAU TIDAK, ITU AKAN MEMBUAT 

PERBEDAAN YANG SANGAT BESAR. 
b. 2 Raja-raja 10:30-32  
 1 Raja-raja 8:23  
- Alkitab terjemahan masa Kini: Engkau menepati 

janjiMu dan menunjukkan kasihMu kepada 
umatMu yang setia dan taat dengan sepenuh hati 
kepadaMu. 

 
III. CIRI UTAMA ORANG YANG MENGASIHI TUHAN 

DENGAN SEGENAP ADALAH MENJADIKAN TUHAN 
PUSAT KEHIDUPANNYA. 

a. Kolose 3:23  
 1 Korintus 10:31   
b. MENCINTAI TUHAN DENGAN SEGENAP ARTINYA 

MENCINTAI TUHAN 24/7. Apa artinya? 
 MENCINTAI TUHAN DI SETIAP WAKTU. 
 MENCINTAI TUHAN DI SEGALA MUSIM DAN 

SITUASI   
     



PERTANYAAN: Sudahkah Anda menjadikan Tuhan 
sebagai pusat kehidupanmu? Berikan 
contoh/sharingkan sikap Anda tersebut! 
APLIKASI: Langkah dan komitmen seperti apakah yang 
akan Anda lakukan sebagai bukti engkau mengasihi 
Tuhan dengan segenap dan menjadikanNya pusat 
kehidupanmu? 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. Yesaya 60 digenapi, kemuliaan Tuhan dinyatakan, 

tuaian raya jiwa-jiwa dan kelimpahan datang atas 
setiap jemaat, gereja kita, kota kita dan bangsa kita. 

2. Para pemimpin negara kita Indonesia supaya Tuhan 
beri hati yang takut akan Tuhan dan hikmat untuk 
memimpin bangsa ini. 

3. Gembala Sidang dan keluarga, hamba-hamba 
Tuhan dan semua pelayan Tuhan Keluarga Allah. 

4. Pergumulan jemaat dan nama-nama yang ditulis di 
Kartu Penuai. 

5. Pandemi covid-19 segera berlalu; yang sakit 
disembuhkan; perlindungan dan kekuatan untuk 
tenaga medis; pemulihan ekonomi, usaha dan 
pekerjaan Tuhan nyatakan.



KESAKSIAN: 

Saya merasakan tuntunan Tuhan yang luar biasa dalam 
hidup saya. Dan suatu ketika saya dipromosikan dan 
menjadi karyawan tetap di perusahaan saya bekerja, 
namun Tuhan menyuruh saya untuk resign dan 
melanjutkan studi saya lagi. Jujur secara logika ini 
sesuatu yang tak masuk akal, karena saat krisis dan  
pandemi seperti ini, tapi saya justru diperintahkan 
Tuhan untuk resign dari pekerjaan saya. Saat itu saya 
tidak negosiasi dengan Tuhan, karena saya tahu Tuhan 
punya rencana yang lebih besar atas hidup saya. 
Dan Puji Tuhan saya diterima di salah satu perguruan 
tinggi negeri di Manado, dan bahkan Tuhan sudah 
menyediakan beasiswa bagi studi saya. Tidak hanya 
berhenti disitu saja, Tuhan masih mengerjakan 
mujizatNya atas hidup saya, dimana hal tersebut 
membuat saya heran dan tercengah berseri-seri. 
Ketika saya mengikuti KKR 10 Hari, jujur selama satu 
minggu itu kondisi keuangan saya tidak stabil, dan pada 
hari selasa (7 September 2021) dimana ketika saya saat 
teduh, saya berseru kepada Tuhan mengatakan ke 
Tuhan semua yang saya alami.  
Puji nama Tuhan, besoknya saya dihubungi mama saya 
dan mama mengatakan akan transfer uang ke saya, dan 
tidak lama setelah itu saya menerima WA bukti 
transferan tersebut. Dan hari kamis saya pergi ke ATM 
yang cukup dekat dengan kost-kost’an saya, ketika 
sampai di ATM  saya cek saldo, saya dibuat terkejut 



karena nominalnya berbeda jauh dengan yang di 
transfer mama saya. Yang ada dipikiran saya mungkin 
mesin ATMnya yang error, saya coba ke ATM lain, saya 
cek saldo lagi, dan yang terjadi adalah nominal saldo 
yang saya miliki tetap sama dengan yang diawal waktu 
saya cek. Nominalnya 10X lipat dari nominal uang yang 
di transfer mama saya. Bahkan Mingu, 12 September, 
Tuhan bekerja,  melembutkan hati adik saya, hingga dia 
mau untuk ikut beribadah secara online. Terimakasih Ps. 
Obaja atas setiap rhema yang diberikan itu sangat, 
sangat, sangatttt memberkati saya. 
 
Narasumber Kesaksian : Feybe Oung S – Gereja 
Internet Keluarga Allah Manado 
 
S4 = SASARAN RENCANA (15 Menit) 
KKS mengevaluasi dan merencanakan pertemuan 
komsel berikutnya. KKS mendorong anggota 
mengikuti/mendaftar UC.  
 

DOA PENUTUP (5 MENIT) 


