17 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. Rasa Kasih (KA Worship)
4. BejanaMu
S2 = SUASANA/ICE BREAKER (10 Menit)
Setelah melakukan ice breaker, jangan lupa
menjelaskan pelajaran yang bisa dipetik dari ice breaker
yang sudah dilakukan.
Judul: SEPENUH HATI
Petunjuk: Pemimpin mengajak anggota untuk senam
ringan tetapi dengan MAKNA, awali dengan jalan di
tempat. Lakukan 2 gerakan senam yang pertama, jika
kita aplikasikan dalam gerakan sebagai penyembah, ada
yang bersedia/lakukan dengan gerakan yang sama.
Gerakan kedua bagaimanakah jika minta pengurapan
sebagai gembala kecil di Komsel? Adakah yang bisa?
pemimpin beri aba-aba agar semua peserta menaruh
kedua tangan di belakang kepala lalu menundukkkan
kepala dengan ucapan “Tuhan urapi aku agar aku
sungguh-sungguh mengasihiMU dan melayaniMU.

Pemimpin boleh memberi aba-aba dengan musik atau
alat lain.
Tujuan: Mari kita manifestasikan rasa cinta kita kepada
Tuhan. Cintai yang Tuhan cintai. Lakukan hal-hal yang
menyenangkan hati Tuhan.
S3 = SHARING APLIKASI FIRMAN TUHAN (5060 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 #3
MENGASIHI TUHAN DENGAN SEGENAP HATI #3
THE MANIFESTATION OF LOVE - MANIFESTASI KASIH
I.

a.


-

KASIH ITU NYATA, BUKAN ABSTRAK.
KASIH PERLU DIWUJUDNYATAKAN ATAU
DIMANIFESTASIKAN.
Ulangan 6:5 Kasihilah TUHAN, Allahmu, dengan
segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan
dengan segenap kekuatanmu.
Alkitab bahasa Indonesia masa kini: Cintailah
TUHAN Allahmu dengan sepenuh hatimu:
TUNJUKKANLAH ITU DALAM CARA HIDUPMU DAN
DALAM PERBUATANMU.

b. TUNJUKKAN BAHWA KITA MENCINTAI TUHAN
LEWAT CARA HIDUP KITA.
II.

1.


-

2.


-



4 ARTI MENGASIHI TUHAN DENGAN SEGENAP.
SELALU INGIN MEMBUAT TUHAN HAPPY.
2 Korintus 5:9 Sebab itu juga kami berusaha, baik
kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di
luarnya, supaya kami berkenan kepada-Nya.
Alkitab masa kini: Karena itu kami berusaha
sungguh-sungguh untuk menyenangkan hati-Nya.
MENCINTAI YANG TUHAN CINTAI.
Yohanes 3:16 Karena begitu besar kasih Allah akan
dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan AnakNya yang tunggal, supaya setiap orang yang
percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan
beroleh hidup yang kekal.
Alkitab Indonesia Masa Kini: Yohanes 3:16 (BIMK)
KARENA ALLAH BEGITU MENGASIHI MANUSIA DI
DUNIA INI, sehingga Ia memberikan Anak-Nya yang
tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadaNya tidak binasa, melainkan mendapat hidup sejati
dan kekal.
Yohanes 21:15 Sesudah sarapan Yesus berkata
kepada Simon Petrus: "Simon, anak Yohanes,
apakah engkau mengasihi Aku lebih dari pada
mereka ini?" Jawab Petrus kepada-Nya: "Benar
Tuhan, Engkau tahu, bahwa aku mengasihi

3.



-

Engkau." Kata Yesus kepadanya: "Gembalakanlah
domba-domba-Ku."
PASTI MENCINTAI IBADAH DAN RUMAH TUHAN.
Mazmur 122:1 Nyanyian ziarah Daud. Aku
bersukacita, ketika dikatakan orang kepadaku:
"Mari kita pergi ke rumah TUHAN."
IBADAH DI BAIT ALLAH ADALAH KUNCI
MENGALAMI KEMENANGAN BESAR!
Yeremia 17:22-25 22 Janganlah membawa barangbarang dari rumahmu ke luar pada hari Sabat dan
janganlah lakukan sesuatu pekerjaan, tetapi
kuduskanlah hari Sabat seperti yang telah
Kuperintahkan kepada nenek moyangmu. 23
Namun mereka tidak mau mendengarkan dan tidak
mau memperhatikannya, melainkan mereka
berkeras
kepala,
sehingga
tidak
mau
mendengarkan dan tidak mau menerima tegoran.
24 Apabila kamu sungguh sungguh mendengarkan
Aku, demikianlah firman TUHAN, dan tidak
membawa masuk barang-barang melalui pintupintu gerbang kota ini pada hari Sabat, tetapi
menguduskan hari Sabat dan tidak melakukan
sesuatu pekerjaan pada hari itu, 25 maka melalui
pintu-pintu gerbang kota ini akan berarak masuk
raja-raja dan pemuka pemuka, yang akan duduk di
atas takhta Daud, dengan mengendarai kereta dan
kuda: mereka dan pemuka-pemuka mereka, orang-

4.


orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Dan kota
ini akan didiami orang untuk selama-lamanya.
BANGGA DAN TIDAK BISA DIAM MENCERITAKAN
TUHAN.
Mazmur 119:46 Aku hendak berbicara tentang
peringatan-peringatan-Mu di hadapan raja-raja,
dan aku tidak akan mendapat malu

PERTANYAAN: Sudahkah Anda mengasihi Tuhan
dengan segenap? Berikan contohnya?
APLIKASI: Setelah mendengarkan firman Tuhan minggu
ini, maka langkah dan komitmen apakah yang akan
Anda lakukan untuk menunjukan rasa kasih dan cintamu
kepada Tuhan dengan segenap? 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.
Supaya setiap jemaat semakin mengobarkan cinta
mula-mula nya kepada Tuhan dengan segenap
(Love God with passion).
2.
Yesaya 60 digenapi, kemuliaan Tuhan dinyatakan,
tuaian raya jiwa-jiwa dan kelimpahan datang atas
setiap jemaat, gereja kita, kota kita dan bangsa kita.

3.

4.

5.

6.

Para pemimpin negara kita Indonesia supaya Tuhan
beri hati yang takut akan Tuhan dan hikmat untuk
memimpin bangsa ini.
Gembala Sidang dan keluarga, hamba-hamba
Tuhan dan semua pelayan Tuhan Keluarga Allah.
Pergumulan jemaat dan nama-nama yang ditulis di
Kartu Penuai.
Pandemi covid-19 segera berlalu; yang sakit
disembuhkan; perlindungan dan kekuatan untuk
tenaga medis; pemulihan ekonomi, usaha dan
pekerjaan Tuhan nyatakan.

KESAKSIAN:
Diawali di kota Klaten saya memulai usaha namun gagal,
lalu saya mencoba berangkat ke luar pulau untuk
berjuang di sana, namun ternyata juga gagal, saya pun
kembali ke Klaten dan mengalami kegagalan kembali,
saya mulai pindah ke Wonogiri. Akhir 2017 Saya dan istri
ke Solo untuk mengikuti Pondok Duaud. Sejak saat itu
kami selalu ikuti Pondok Daud. 2 hari setelah ikuti doa
saya langsung dapat pekerjaan di salahsatu perusahaan
developer sebagai marketing. Bahkan saya di suruh
borong, setelah itu saya diberkati rumah, mobil.
Setelah itu ada info bahwa gereja GBI Keluarga Allah
Wonogiri akan melakukan renovasi yang biayanya 1,5
Miliyar, saya langsung tangkap rema itu dan saya mau
dipakai Tuhan. Lalu saya dapat investor dan tanah 2

hektar. Puji Tuhan lancar, saya diminta memborong 160
unit. Puji Tuhan, benar saya dipakai Tuhan ambil bagian
renovasi GBIKA Wonogiri. Bahkan saya bisa mendirikan
PT dan Tuhan beri kami satu rumah lagi untuk kantor.
Saya komitmen sama Tuhan untuk rumah saya, saya
pesembahkan untuk Tuhan sebagai lumbung tuaian dan
benar orang tua kami Tuhan selamatkan.
Pada saat Sept 2019 saat menerima rema untuk
renovasi gereja kita Keluarga Allah Wonogiri.
Sebetulnya pada saat saya menerima rema itu saya baru
mendapat job namun belum mulai. Sempat juga istri
saya takut, kalau job ini selesai apakah uangnya cukup
untuk merenovasi gereja yang ada di Wonigiri karena
jumlahnya tidak main-main namun 1miliyar. Saat ibadah
tutup tahun, tidak kebetulan, saya dan istri mendapat
ayat rema yang sama yaitu dalam Yesaya 60:11. Saya
dan istri langsung bilang yes dan amin, memasuki masa
pandemi, investor kami dari Jakarta sudah tidak mampu
lagi melanjutkan proyek ini dan setelah dilakukan
meeting maka saya diangkat jadi direktur. Ini sungguh
berkat Tuhan selain kami jadi pemborong yang dapat
hasil, kami juga dipercaya jadi investor dan itu nanti
kami juga dapat hasil yang besar. Tuhan juga sediakan
langsung 2 mobil pick-up untuk kami.
Puji Tuhan saat ini kami sudah mulai merenovasi gereja
Keluarga Allah di Wonogiri sampai dengan tahap
penggalian tanah di ruang ibadah anak.

Narasumber Kesaksian : Bp. Bambang – GBI Keluarga
Allah Wonogiri
S4 = SASARAN RENCANA (15 Menit)
KKS mengevaluasi dan merencanakan pertemuan
komsel berikutnya. KKS mendorong anggota
mengikuti/mendaftar UC.
DOA PENUTUP (5 MENIT)

