24 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. Yesus Kekasih Jiwaku
3. Rasa Kasih (KA Worship)
4. Kasih Tuhan
S2 = SUASANA/ICE BREAKER (10 Menit)
Setelah melakukan ice breaker, jangan lupa
menjelaskan pelajaran yang bisa dipetik dari ice breaker
yang sudah dilakukan.
Judul: BERKAT TIDAK TERKALAHKAN
Petunjuk: Pemimpin membagikan wadah kecil yang diisi
air. Peserta berlomba untuk berhati-hati agar air yang
dibawa itu tidak tumpah sampai di garis finish.
Ketekunan dan ke hati-hatian juga usaha menjaga emosi
ini menjadi pertimbangan. Pemenang diberi hadiah.
Hadiah dibagikan oleh pemenang juga ke temantemannya.
Tujuan: Ketika kita mengasihi Allah dengan segenap
hati, maka kita tidak akan mengalami kerugian, tetapi
pergumulan dan masalah hidup kita akan mengalami
kemenangan/tidak terkalahkan. Karena Allah

menyertai kita dan berada di depan kita. Ketika kita
menang maka kemenangan kita juga berdampak bagi
orang lain.
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 #4
MENGASIHI TUHAN DENGAN SEGENAP HATI #4
BLESSINGS OF LOVE - BERKAT KASIH
YANG TERBESAR ADALAH KASIH.
a. Matius 22:37-38 37 Jawab Yesus kepadanya:
"Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu
dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap
akal budimu. 38 Itulah hukum yang terutama dan
yang pertama.
 HUKUM ATAU PERINTAH TUHAN YANG PALING
UTAMA ADALAH KASIHILAH TUHAN.
b. 1 Korintus 13:13 Demikianlah tinggal ketiga hal ini,
yaitu iman, pengharapan dan kasih, dan yang
paling besar di antaranya ialah kasih.
 1 Korintus 13:1-3 1 Sekalipun aku dapat berkatakata dengan semua bahasa manusia dan bahasa
I.

malaikat, TETAPI JIKA AKU TIDAK MEMPUNYAI
KASIH, AKU SAMA DENGAN GONG YANG
BERKUMANDANG
DAN
CANANG
YANG
GEMERINCING. 2 Sekalipun aku mempunyai
karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui
segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan;
dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna
untuk memindahkan gunung, TETAPI JIKA AKU
TIDAK MEMPUNYAI KASIH, AKU SAMA SEKALI
TIDAK BERGUNA. 3 Dan sekalipun aku membagibagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan
menyerahkan tubuhku untuk dibakar, TETAPI JIKA
AKU TIDAK MEMPUNYAI KASIH, SEDIKIT PUN
TIDAK ADA FAEDAHNYA BAGIKU.
II.
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4 BERKAT BESAR BAGI ORANG YANG MENGASIHI
TUHAN
ORANG YANG MENGASIHI TUHAN, AKAN
MENIKMATI PERLINDUNGAN ILAHI.
Mazmur 91:14-16 14 "Sungguh, hatinya melekat
kepada-Ku, maka Aku akan meluputkannya, Aku
akan membentenginya, sebab ia mengenal namaKu.
Alkitab Masa Kini: Kata TUHAN, "ORANG YANG
MENCINTAI AKU akan Kuselamatkan, yang
mengakui Aku akan Kulindungi.
15 Bila ia berseru kepada-Ku, Aku akan menjawab,
Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, Aku akan
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meluputkannya dan memuliakannya. 16 Dengan
panjang umur akan Kukenyangkan dia, dan akan
Kuperlihatkan kepadanya keselamatan dari padaKu."
1 Samuel 7:7-10 7 Ketika didengar orang Filistin,
bahwa orang Israel telah berkumpul di Mizpa,
majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi
orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian,
maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin.
8 Lalu kata orang Israel kepada Samuel: "Janganlah
berhenti berseru bagi kami kepada TUHAN, Allah
kita, supaya Ia menyelamatkan kami dari tangan
orang Filistin itu."
9 Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak
domba yang menyusu, lalu mempersembahkan
seluruhnya kepada TUHAN sebagai korban
bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada TUHAN
bagi orang Israel, maka TUHAN menjawab dia. 10
Sedang Samuel mempersembahkan korban
bakaran itu, majulah orang Filistin berperang
melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu TUHAN
mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas
orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga
mereka terpukul kalah oleh orang Israel.
MENGASIHI TUHAN DENGAN SEGENAP HATI,
MEMBUAT KITA TIDAK TERKALAHKAN.
1 Yohanes 4:16 Kita telah mengenal dan telah
percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah

-

3.






kasih, dan BARANGSIAPA TETAP BERADA DI
DALAM KASIH, IA TETAP BERADA DI DALAM ALLAH
DAN ALLAH DI DALAM DIA.
1 Samuel 7:13-14 13 Demikianlah orang Filistin itu
ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel.
Tangan TUHAN melawan orang Filistin seumur
hidup Samuel, 14 dan kota-kota yang diambil orang
Filistin dari pada Israel, kembali pula kepada Israel,
mulai dari Ekron sampai Gat; dan orang Israel
merebut daerah sekitarnya dari tangan orang
Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada
damai.
MENGASIHI TUHAN MEMBUAT ORANG DI
SEKITAR KITA JUGA IKUT DIBERKATI.
Kejadian 30:27 Tetapi Laban berkata kepadanya:
"Sekiranya aku mendapat kasihmu! Telah nyata
kepadaku, bahwa TUHAN MEMBERKATI AKU
KARENA ENGKAU."
Kejadian 39:5 Sejak ia memberikan kuasa dalam
rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf,
TUHAN MEMBERKATI RUMAH ORANG MESIR ITU
KARENA YUSUF, sehingga berkat TUHAN ada atas
segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang
di ladang.
1 Raja-raja 11:11-13 11 Lalu berfirmanlah TUHAN
kepada Salomo: "Oleh karena begitu kelakuanmu,
yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan
segala ketetapan-Ku yang telah Kuperintahkan
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kepadamu, maka sesungguhnya Aku akan
mengoyakkan kerajaan itu dari padamu dan akan
memberikannya kepada hambamu. 12 HANYA,
PADA WAKTU HIDUPMU INI AKU BELUM MAU
MELAKUKANNYA OLEH KARENA DAUD, AYAHMU;
dari
tangan
anakmulah
Aku
akan
mengoyakkannya. 13 Namun demikian, kerajaan
itu tidak seluruhnya akan Kukoyakkan dari
padanya, SATU SUKU AKAN KUBERIKAN KEPADA
ANAKMU OLEH KARENA HAMBA-KU DAUD dan
oleh karena Yerusalem yang telah Kupilih."
ORANG YANG MENGASIHI TUHAN, AKAN
MERASAKAN CAMPUR TANGAN TUHAN DENGAN
NYATA.
Roma 8:28 Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut
bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan
kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu
bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan
rencana Allah
Alkitab Masa Kini: Kita tahu bahwa Allah
MENGATUR segala hal, sehingga menghasilkan
yang baik untuk orang-orang yang mengasihi Dia
dan yang dipanggil-Nya sesuai dengan rencanaNya.
MEMBUAT YANG KACAU JADI TERATUR.
MERENCANAKAN DENGAN SANGAT BAIK,
SEHINGGA SEMUANYA BISA BERJALAN DENGAN
BAIK DAN LANCAR.

PERTANYAAN: Sudahkah Anda memiliki kasih seperti
yang Tuhan ajarkan? Mengapa? Faedah apa yang
Anda dapatkan?
APLIKASI: Setelah mendengarkan firman Tuhan minggu
ini, maka langkah dan komitmen apa yang akan Anda
lakukan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati,
dan membagikan kasih Tuhan itu kepada orang-orang
disekitarmu? 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.
Bagi bangsa dan negara kita Indonesia
2.
Gereja kita, rhema Yesaya 60 digenapi, visi 1 juta
jiwa diselamatkan
3.
Gembala sidang dan hamba-hamba Tuhan serta
pelayan Tuhan Keluarga Allah
4.
Kesatuan dan kekudusan jemaat dan seluruh
pelayan Tuhan
5.
Semua kegiatan dan program yang sedang
dijalankan di gereja kita
6.
Permohonan doa jemaat

KESAKSIAN:
Shalom, saya dr. Rurie Wirawan, dulu saya jemaat
Keluarga Allah Solo, lalu pindah ke Bangka karena
mendapat penglihatan dalam mimpi. Tidak ada keluarga
di Bangka dan tidak tahu Bangka seperti apa.
Singkat cerita kesaksian saya yaitu, pada 26 Juli yang lalu
saya panas demam, 31 Juli sesak napas, test PCR, hasil
rontgent mengerikan karena infeksi covid yang parah,
padahal sudah menjalankan prokes ketat. Masuk
Rumah Sakit dan ditangani dengan cepat. Hari pertama
saya masuk Rumah Sakit tidak rasa takut. Tapi saya
bergumul karena istri saya sedang hamil, takut
bagaimana kalau saya dipanggil Tuhan. Kemudian hari
Senin anak saya ada pendarahan hidung, hingga
akhirnya dirawat di Rumah Sakit, puji Tuhan cepat pulih.
Saat dirawat di Rumah Sakit, ada dua hari yang sangat
berat karena tekanan yang luar biasa. Oksigen tidak ada,
obat-obatan tidak ada. Tetapi Tuhan beri pertolongan,
dalam 1 hari Tuhan sediakan obat-obatan antivirus,
imunoglobulin, plasma, semuanya disediakan, dengan
pesan: untuk dr. Rurie.
Dua hari mengalami peperangan roh, padahal biasanya
saya sering pakai logika. Hingga saat peperangan itu
saya berhadapan dengan dua sosok mengerikan, tinggi
besar berbulu lebat dan terus menyerang, dan terusmenerus saya lawan sehingga membuat saya letih sekali
setelahnya. Begitu terus menerus selama 2 hari.

Hari Minggunya ibadah Minggu gereja kita dengan tema
“ketoklah maka akan dibuka,” yang dikotbahkan oleh
Pak Obaja. Kemudian saya berkata: “Tuhan aku minta
sembuh.” Tiba-tiba ada suara: “kamu sembuh, sekarang
kamu duduk”. Lalu saya seperti disuruh berdiri, jalan ke
kamar mandi dan mandi. Semua alat dilepas. Ada
cahaya terang di belakang: “kamu sembuh.” Keesokan
harinya sesak napasnya sangat berkurang, infus banyak
yang tidak berfungsi dan saturasi langsung naik. Hingga
besoknya saya langsung minta pulang. Setiap kali saya
pujian penyembahan saturasi makin naik. Secara logika
tidak masuk akal karena untuk bicara saja sulit sekali.
Dan saat pemulihannya hanya dalam waktu 3 minggu
sudah sehat sempurna. Tuhan mendorong untuk
melayani lebih lagi karena kuasa Tuhan sudah bekerja
secara luar biasa dalam hidupnya. Puji Nama Tuhan
Yesus. Tuhan Yesus Memberkati.
Narasumber Kesaksian : dr. Rurie Wirawan - Bangka
S4 = SASARAN RENCANA (15 Menit)
KKS mengevaluasi dan merencanakan pertemuan
komsel berikutnya. KKS mendorong anggota
mengikuti/mendaftar UC.
DOA PENUTUP (5 MENIT)

