12 DESEMBER 2021

S1 = SEMBAH PUJI
Sembah Puji (20 Menit)
2 lagu Pengagungan - 2 Lagu sesuai tema Firman Tuhan
(silakan pilih 2 lagu berikut):
1. Sungai Sukacita
2. Tak Ada Tandingannya (KA Worship)
3. Di Hadapan Tahta (KA Worship)
4. KekuatanMu Sempurna (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: HILANGNYA SUKACITA
Petunjuk: Pemimpin mengajak semua anggota aktif
menilai apa yang dilakukan pemimpin. Peragaannya
seorang berjalan, berkeliling dengan topi mencari
sesuatu yang seperti hilang. Yang dicari benda apa tidak
terlihat, dan hanya anggotanya yang tahu letaknya
barang itu.
Tujuan: Sukacita bisa hilang karena banyaknya
masalah yang bertumpuk-tumpuk. Tetapi mari kita
berdoa dan terus berjaga-jaga minta kekuatan Roh
Kudus agar sukacita kita tidak dicuri oleh kuasa gelap.
JAGA HATI.

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?
JOY IS COMING #2 - SUKACITAMU DATANG #2
JOY STEALERS - PENCURI SUKACITA
I.

a.





II.

1.

SUKACITA ADALAH SALAH SATU BUAH ROH YANG
HARUS KITA JAGA.
Galatia 5:22-23 22 Tetapi buah Roh ialah: kasih,
sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan,
kebaikan, kesetiaan, 23 kelemahlembutan,
penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang
hal-hal itu.
Nehemia 8:10b Jangan kamu bersusah hati, sebab
sukacita karena TUHAN itulah perlindunganmu!"
The joy of the Lord is your strength!
Karena sukacita adalah buah Roh yang sangat
penting, TIDAK HERAN IBLIS SENANTIASA
BERUSAHA UNTUK MENCURI BUAH YANG SATU
INI.
4
PENCURI
SUKACITA
MENGALAHKANNYA.
KETAKUTAN DAN KEKUATIRAN.

DAN

CARA




-

2.



Lukas 1:26-31 26 Dalam bulan yang keenam Allah
menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di
Galilea bernama Nazaret, 27 kepada seorang
perawan yang bertunangan dengan seorang
bernama Yusuf dari keluarga Daud; nama perawan
itu Maria. 28 Ketika malaikat itu masuk ke rumah
Maria, ia berkata: "Salam, hai engkau yang
dikaruniai, Tuhan menyertai engkau.” 29 Maria
terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di
dalam hatinya, apakah arti salam itu. 30 Kata
malaikat itu kepadanya: "Jangan takut, hai Maria,
sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan
Allah. 31 Sesungguhnya engkau akan mengandung
dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan
hendaklah engkau menamai Dia Yesus.
Bagaimana cara mengalahkan ketakutan?
berserah kepada rencana Tuhan!
Lukas 1:37-38 37 Sebab bagi Allah tidak ada yang
mustahil." 38 Kata Maria: "Sesungguhnya aku ini
adalah hamba Tuhan; jadilah padaku menurut
perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan
dia.
HATI YANG TERLUKA.
Banyak orang yang sukar bersukacita, karena
masih terus menyimpan kekecewaan.
Bagaimana cara kita bisa mengalahkan
kekecewaan dan bisa memperoleh kembali
sukacita kita?

-

3.


-

4.


MENGAMPUNI!
Matius 1: 24 Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf
berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan
itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai
isterinya,
KERAGUAN DAN KEBINGUNGAN.
Matius 2:1-2 1 Sesudah Yesus dilahirkan di
Betlehem di tanah Yudea pada zaman raja Herodes,
datanglah orang-orang majus dari Timur ke
Yerusalem 2 dan bertanya-tanya: "Di manakah Dia,
raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami
telah melihat bintang-Nya di Timur dan kami
datang untuk menyembah Dia."
Keluaran 33:13-15 13 Maka sekarang, jika aku
kiranya mendapat kasih karunia di hadapan-Mu,
beritahukanlah kiranya jalan-Mu kepadaku,
sehingga aku mengenal Engkau, supaya aku tetap
mendapat kasih karunia di hadapan-Mu. Ingatlah,
bahwa bangsa ini umat-Mu." 14 Lalu Ia berfirman:
"Aku sendiri hendak membimbing engkau dan
memberikan ketenteraman kepadamu." 15
Berkatalah Musa kepada-Nya: "Jika Engkau sendiri
tidak membimbing kami, janganlah suruh kami
berangkat dari sini.
IRI HATI DAN KESERAKAHAN.
Sebagian orang kehilangan sukacitanya gara-gara
iri hati dan keserakahan.

-



KETIDAKPUASAN MEMBUAT SESEORANG SUSAH
BERSYUKUR DAN SUKACITA.
Kunci lepas dari iri hati dan keserakahan adalah
belajar mengucap syukur dan memiliki rasa cukup.

PERTANYAAN: Adakah sukacita dalam hidupmu harihari ini? Mengapa? Sharingkan!
APLIKASI: Apakah yang selama ini menjadi pencuri
sukacita dalam hidupmu? Setelah mendengarkan
firman Tuhan minggu ini, maka langkah dan komitmen
seperti apakah yang akan Anda lakukan? 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:
Shalom, saya Vina, Pelayan Tuhan bidang musik di KA
Surabaya.
Di kesempatan ini saya ingin menceritakan kebaikan
Tuhan dalam hidup saya yang sangat luar biasa.
Saat ini Tuhan percayakan saya dalam pekerjaan sebagai
guru ekstrakurikuler di sekolah dan guru privat bidang
musik. Pada awal pandemi virus covid-19 ini banyak
sekali murid private saya minta off & sekolah juga secara
online sehingga butuh waktu beberapa bulan lamanya
tidak ada ekskul musik. Secara pendapatan otomatis
berkurang sangat banyak, namun disini saya melihat
penyertaan Tuhan.
Masa pandemi ini adalah masa dimana kami sekeluarga
seharusnya sudah terkena jatuh tempo pembayaran
rumah kontrakan di tahun 2020 bulan September. Saya
(yang biasa dijagakan untuk membayar uang kontrakan)
tidak ada uang untuk membayar. Mengingat waktu itu
saya juga pertengahan tahun 2019 kalau tidak salah,
membeli laptop untuk penunjang kerja dan pelayanan.
Sempat saya disalahkan-salahkan karena saya beli
sesuatu yang bukan untuk tempat tinggal, cuma saya
tidak ambil hati semua omongan yang tidak baik, saya
hanya berpikir laptop ini pasti bisa menghasilkan uang
juga, bahkan bisa membantu pelayanan.

Singkatnya, ketika jatuh tempo itu tiba, berasa benarbenar tidak ada tagihan masuk. Padahal sebelumsebelumnya selalu dikejar, bahkan pernah sampai dulu
ada ancaman juga kalau seminggu tidak dibayarkan,
maka kami harus pindah (sekalipun ancamanan itu
datangnya dari tetangga-tetangga yang ingin membeli
rumah ini).
Saya terus berdoa sepanjang tahun 2020 itu, saya hanya
berharap ada mujizat dari Tuhan, karena benar-benar di
tahun 2020 lalu itu, saya tidak bisa menabung
sepeserpun, jadi penghasilan selalu habis-habis, bahkan
parahnya, beberapa waktu lalu orangtua saya
menyuruh saya untuk pindah kos atau kontrakan. Sudah
sampai deal dengan peminjam kontrakan baru, tapi saya
berdoa pada Tuhan supaya tidak pindah (karena yang
saya rasakan dalam spirit saya waktu itu, Tuhan masih
mau saya tinggal di rumah ini) dan hal ini benar-benar
terjadi, kami tidak jadi pindah, disitu saya sukacita
sekali.
Lalu berjalannya waktu, saya semacam digerakkan
untuk ngobrol dengan mama saya, yang intinya : "coba
telpon pemilik kontrakan". Karena sama sekali tidak ada
pembahasan rumah, tapi baik dari mama/papa saya
tidak ada yang berani menghubungi karena belum ada
uangnya.
Di tanggal 30 November sore, mama saya menghubungi
saya. Mama bercerita kalau pemilik rumah kontrakan ini

menghubungi papa saya, di telpon itu pemiliknya bilang
kalau biaya sewa rumah kontrakan kami dibebaskan 1
tahun dari tahun 2020 sampai 2021 November ini dan
nanti langsung bayar untuk tahun ke 2 nya saja
terhitung Desember 2021 ini sampai Desember 2022.
Dan untuk pembayaran kontrakan tahun ke 2 ini pun
juga boleh dicicil.
Disini saya benar-benar merasakan PERTOLONGAN
TUHAN. HELP FROM ABOVE terjadi atas hidup saya dan
keluarga. Rhema Firman TUHAN di bulan November ini
sungguh tergenapi atas keluarga kami. Saya bersyukur,
saya punya TUHAN yang dahsyat, TUHAN yang selalu
sanggup mengadakan mujizat, dan memelihara
kehidupan saya. TUHAN YESUS SELALU BAIK. Demikian
kesaksian yang dapat saya saksikan, Terimakasih . Tuhan
Yesus memberkati.
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)

