05 DESEMBER 2021
S1 = SEMBAH PUJI
Sembah Puji (20 Menit)
2 lagu Pengagungan - 2 Lagu sesuai tema Firman Tuhan
(silakan pilih 2 lagu berikut):
1.

Dunia Bersukalah

2.

Perjanjian Ajaib (KA Worship)

3.

KekuatanMu Sempurna (KA Worship)

4.

Rasa Kasih Tuhan (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: BERANI TERIMA TANTANGAN
Petunjuk: Pemimpin membuat 6-7 karton yang ditulisi
angka dan dibalik salah satu karton itu ditulisi “Kasih
Karunia” (tanpa sepengetahuan anggota). Setiap
anggota ditantang untuk memilih angka yang tertulis di
karton (angka yang dipilih setiap anggota boleh sama).
Anggota yang berhasil memilih karton bertuliskan

“Kasih Karunia” berhak mendapat hadiah, tetapi
anggota yang salah memilih harus mau diberi hukuman
apapun.
Tujuan: Untuk mengajar setiap orang berani menerima
kasih karunia dari Allah sehingga akan mendapat banyak
mujizat dan anugerah dalam hidupnya.
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?
JOY IS COMING #1
SUKACITAMU DATANG #1
YOUR MOURNING HAS ENDED
DUKACITAMU SUDAH SELESAI
I. INI WAKTUNYA DUKACITA BERUBAH MENJADI
SUKACITA.
a. Mazmur 30:1-4 1 Mazmur. Nyanyian untuk
pentahbisan Bait Suci. Dari Daud. 2 Aku akan memuji

Engkau, ya TUHAN, sebab Engkau telah menarik aku ke
atas, dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita
atas aku. 3 TUHAN, Allahku, kepada-Mu aku berteriak
minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. 4
TUHAN, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati,
Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun
ke liang kubur.
b. Mazmur 30:5-6 5 Nyanyikanlah mazmur bagi TUHAN,
hai
orang-orang
yang
dikasihi-Nya,
dan
persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang
kudus! 6 SEBAB SESAAT SAJA IA MURKA, TETAPI
SEUMUR HIDUP IA MURAH HATI; SEPANJANG MALAM
ADA TANGISAN, MENJELANG PAGI TERDENGAR SORAKSORAI.
- Mazmur 30:12 12 Aku yang meratap telah Kauubah
menjadi orang yang menari-nari, kain kabungku telah
Kaubuka, pinggangku Kauikat dengan sukacita, 13
supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagi-Mu dan
jangan berdiam diri. TUHAN, Allahku, untuk selamalamanya aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu.
II. TUHAN AKAN MEMBERIKAN APA YANG ANDA
MINTA DAN MEMENUHI ANDA DENGAN SUKACITA.
a. DOA ZAKHARIA DIKABULKAN OLEH TUHAN.

- Lukas 1:5-7 5 Pada zaman Herodes, raja Yudea, adalah
seorang imam yang bernama Zakharia dari rombongan
Abia. Isterinya juga berasal dari keturunan Harun,
namanya Elisabet. 6 Keduanya adalah benar di hadapan
Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan
Tuhan dengan tidak bercacat. 7 Tetapi mereka tidak
mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya
telah lanjut umurnya.
- Lukas 1:10-14 10 Sementara itu seluruh umat
berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah
waktu pembakaran ukupan. 11 Maka tampaklah kepada
Zakharia seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah
kanan mezbah pembakaran ukupan. 12 Melihat hal itu
ia terkejut dan menjadi takut. 13 Tetapi malaikat itu
berkata kepadanya: "Jangan takut, hai Zakharia, SEBAB
DOAMU TELAH DIKABULKAN dan Elisabet, isterimu,
akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan
haruslah engkau menamai dia Yohanes. 14 ENGKAU
AKAN BERSUKACITA DAN BERGEMBIRA, BAHKAN
BANYAK
ORANG
AKAN
BERSUKACITA
ATAS
KELAHIRANNYA ITU.
JANGAN TAKUT, SEBAB DOAMU TELAH DIKABULKAN!
- TERUSLAH MELAYANI
DILAKUKAN ZAKHARIA.

TUHAN

SEPERTI

YANG

- Yesaya 61:6-7 6 Tetapi kamu akan disebut imam
TUHAN dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan
menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan
memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. 7
Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu dua kali
lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi
bagianmu, kamu akan mendapat warisan dua kali lipat
di negerimu dan sukacita abadi akan menjadi
kepunyaanmu.
b. DOA HANA DIKABULKAN OLEH TUHAN.
- 1 Samuel 1:1-7 1 Ada seorang laki-laki dari RamataimZofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin
Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. 2
Orang ini mempunyai dua isteri: yang seorang bernama
Hana dan yang lain bernama Penina; Penina mempunyai
anak, tetapi Hana tidak. 3 Orang itu dari tahun ke tahun
pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah
dan mempersembahkan korban kepada TUHAN
semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam
TUHAN ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. 4 Pada
hari
Elkana
mempersembahkan
korban,
diberikannyalah kepada Penina, isterinya, dan kepada
semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masingmasing sebagian. 5 Meskipun ia mengasihi Hana, ia
memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab

TUHAN telah menutup kandungannya. 6 Tetapi
madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar,
karena TUHAN telah menutup kandungannya. 7
Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun; setiap kali
Hana pergi ke rumah TUHAN, Penina menyakiti hati
Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan.
- 1 Samuel 1:17-20 17 Jawab Eli: "Pergilah dengan
selamat, dan ALLAH ISRAEL AKAN MEMBERIKAN
KEPADAMU APA YANG ENGKAU MINTA DARI PADANYA." 18 Sesudah itu berkatalah perempuan itu:
"Biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan dari
padamu." Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan
dan mukanya tidak muram lagi. 19 Keesokan harinya
bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah
di hadapan TUHAN; kemudian pulanglah mereka ke
rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan
Hana, isterinya, TUHAN ingat kepadanya. 20 Maka
setahun kemudian mengandunglah Hana dan
melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu
Samuel, sebab katanya: "Aku telah memintanya dari
pada TUHAN."
- Tangkap perkataan profetik yang sama: Allah akan
memberikan kepadamu apa yang engkau minta dari
padaNya!

- 1 Samuel 2:1 Lalu berdoalah Hana, katanya: "Hatiku
bersukaria karena TUHAN, tanduk kekuatanku
ditinggikan oleh TUHAN; mulutku mencemoohkan
musuhku, SEBAB AKU BERSUKACITA KARENA
PERTOLONGAN-MU.
PERTANYAAN: Sukacita apakah yang Anda terima di
awal natal ini? Sharingkan!
APLIKASI: Setelah mendengarkan firman Tuhan minggu
ini, maka langkah dan komitmen apa saja yang akan
Anda kerjakan, sehingga janji Tuhan tentang dukacita
diubah menjadi sukacita itu nyata atas hidupmu? 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.

Untuk persiapan seluruh rangkaian ibadah Natal
2021

7.

Permohonan doa jemaat

KESAKSIAN:
Sebenarnya sudah 1 bulan ini saya kesulitan tidur.
Setiap saya beraktifitas, bahkan sampai saya tidur, saya
selalu terpikirkan untuk jiwa - jiwa, seperti kata -kata
apa yang harus saya susun, bahan/materi apa saja yang
harus saya share supaya setiap jiwa yang sudah datang
ke gereja dapat bertumbuh, tertarik untuk bertumbuh
dan tertanam di dalam Komsel.
Alhasil saya bawa dalam doa secara roh, dan saya selalu
mengembangkan skill saya, supaya pelayanan saya di
departemen Komsel dan Konsolidasi bisa benar-benar
membawa dampak untuk jiwa-jiwa.
Saya sering sekali bertanya kepada ibu Guntur, sharing
dengan ibu Yuni tentang apa yg harus saya lakukan.

Ilmu yang saya dapat dari ibu Guntur dan Bu Yuni selalu
saya aplikasikan dari mulai welcome booth, sistem yang
efektif untuk konsolidasi jiwa baru agar efektif, semua
sy coba meski saya belum memiliki tim, tapi saya
percaya ketika saya bekerja di ladang Tuhan, lakukan
saja, semaksimal mungkin, ada banyak bala tentara
Tuhan yg akan membantu saya, saya imani, saya
doakan, saya lakukan dengan setia, dengan gigih, setiap
ada jiwa baru follow up satu persatu (bukan broadcast)
Dalam Nama Yesus sampai dapat, dan Puji Tuhan bulan
November ini dari total 21 jiwa baru sudah ada 10 jiwa
baru yang bersedia join komsel. Tidak hanya di situ,
namun KKS di Bandung juga meningkat pesat, saya bisa
merasakan api yang berkobar, persatuan yang solid,
setiap KKS mudah dimuridkan, mau menangkap Rhema,
mau melakukan setiap kegerakan dari Gereja pusat.
Saya sungguh bersyukur kepada Tuhan karena
diberikan tim yang solid, saya percaya kalau bukan dari
Tuhan itu tidak mungkin. Karena saya tahu saya sangat
terbatas, saya banyak kelemahan, yang saya punya
hanya 1 saya mau nurut, saya mau dibentuk dan saya
mau belajar bersama Tuhan dalam melakukan setiap
perkara. Setiap saya berdoa Tuhan berikan visi 100 jiwa
baru (hadiah Natal), 4 kali Ibadah saya imani, saya
perkatakan terjadi Dalam Nama Yesus. Saya yakin dan
percaya Tuhan Yesus akan mengerjakan perkara dasyat

bagi Kota Bandung, dan bulan November ini sudah
dimulai
Narasumber Kesaksian : Ibu Sella (SGD Komsel &
Konsolidasi KA Bandung)
S4 = SASARAN RENCANA (15 Menit)
KKS mengevaluasi dan merencanakan pertemuan
komsel berikutnya. KKS mendorong setiap anggota
untuk mensupport dan ambil bagian dalam kegiatan
dan program yang sedang dijalankan di gereja kita.
DOA PENUTUP (5 MENIT)

