


19 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. Ku Kan Memuji Menari (KA Worship) 
3. KemurahanMu lebih dari hidup 
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: SUKACITA PENUH 
Petunjuk: Pemimpin ice breaker mengajak anggota 
bermain” tembak -- doorrr” Ada 3 aba-aba yang harus 
direspon oleh anggota. Aba-aba 1: Kata “DOORR” -- 
Jawab “DOORR” juga. Aba-aba 2: Lempar BOOM, maka 
semua anggota menjawab dengan menjatuhkan 
badannya dan berteriak “AHHH..” dengan sikap seolah-
olah jatuh dengan kata “ADUH”. Aba-aba 3: “DOORR.. 
DOORR..” Berulang-ulang, peragaan ke-3 anggota 
menjawab “TIDAK KENA.. TIDAK KENA.. sambil tertawa. 
Tujuan: Sikap manakah yang dari 3 peragaan tersebut 
yang paling mengena? Sikap yang pertama; Saat 



menerima KESELAMATAN cepat respon dan cepat juga 
mengerjakan KESELAMATAN itu sampai mengalami 
SUKACITA PENUH. Sedangkan sikap ke-2 dan ke-3 
sangat berbeda dan tidak peduli untuk menyampaikan 
amanat agung, sehingga tidak alami sukacita level 
tertinggi. 
 

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 #3 - SUKACITAMU DATANG #3 
HIGHEST LEVEL OF JOY - SUKACITA LEVEL TERTINGGI   

 
I. NATAL MEMBAWA KESUKAAN BESAR. 
a. Lukas 2:10 Lalu kata malaikat itu kepada mereka: 

"Jangan takut, sebab sesungguhnya aku 
memberitakan kepadamu KESUKAAN BESAR 
UNTUK SELURUH BANGSA: 

 Alkitab masa kini: Jangan takut! Sebab saya 
datang membawa kabar baik untuk kalian — 
kabar yang sangat menggembirakan semua orang. 

b. Lukas 2:10-11 10 Lalu kata malaikat itu kepada 
mereka: "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku 
memberitakan kepadamu KESUKAAN BESAR 



UNTUK SELURUH BANGSA: 11 Hari ini telah lahir 
bagimu Juruselamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota 
Daud. 

 Kabar kesukaan besar: Telah lahir bagi kita semua 
Juruselamat! 

 
II. MENERIMA KESELAMATAN ADALAH SUKACITA 

LEVEL TERTINGGI. 
a. Lukas 12:16-20 16 Kemudian Ia mengatakan 

kepada mereka suatu perumpamaan, kata-Nya: 
"Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah 
hasilnya. 17 Ia bertanya dalam hatinya: Apakah 
yang harus aku perbuat, sebab aku tidak 
mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan 
hasil tanahku. 18 Lalu katanya: Inilah yang akan 
aku perbuat; aku akan merombak lumbung-
lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih 
besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala 
gandum dan barang-barangku. 19 Sesudah itu aku 
akan berkata kepada jiwaku: Jiwaku, ada padamu 
banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun 
lamanya; beristirahatlah, makanlah, minumlah dan 
BERSENANG-SENANGLAH! 20 Tetapi firman Allah 
kepadanya: HAI ENGKAU ORANG BODOH, PADA 
MALAM INI JUGA JIWAMU AKAN DIAMBIL DARI 
PADAMU, DAN APA YANG TELAH KAUSEDIAKAN, 
UNTUK SIAPAKAH ITU NANTI? 



b. Lukas 10:17-20 17 Kemudian ketujuh puluh murid 
itu kembali dengan gembira dan berkata: "Tuhan, 
juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-
Mu."18 Lalu kata Yesus kepada mereka: "Aku 
melihat Iblis jatuh seperti kilat dari langit. 19 
Sesungguhnya Aku telah memberikan kuasa 
kepada kamu untuk menginjak ular dan 
kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan 
musuh, sehingga tidak ada yang akan 
membahayakan kamu. 20 NAMUN DEMIKIAN 
JANGANLAH BERSUKACITA KARENA ROH-ROH ITU 
TAKLUK KEPADAMU, TETAPI BERSUKACITALAH 
KARENA NAMAMU ADA TERDAFTAR DI SORGA." 

 1 Petrus 1:8-9 8 Sekalipun kamu belum pernah 
melihat Dia, namun kamu mengasihi-Nya. Kamu 
percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak 
melihat-Nya. KAMU BERGEMBIRA KARENA 
SUKACITA YANG MULIA DAN YANG TIDAK 
TERKATAKAN, 9 KARENA KAMU TELAH MENCAPAI 
TUJUAN IMANMU, YAITU KESELAMATAN JIWAMU.  

- Asalkan nama anda sudah terdaftar di sorga, itu 
sudah lebih dari segalanya. 

 Wahyu 21:23-27 23 Dan kota itu tidak memerlukan 
matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab 
kemuliaan Allah meneranginya dan Anak Domba 
itu adalah lampunya. 24 Dan bangsa-bangsa akan 
berjalan di dalam cahayanya dan raja-raja di bumi 
membawa kekayaan mereka kepadanya;  25 dan 



pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada 
siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di 
sana;   26 dan kekayaan dan hormat bangsa-
bangsa akan dibawa kepadanya. 27 Tetapi tidak 
akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau 
orang yang melakukan kekejian atau dusta, TETAPI 
HANYA MEREKA YANG NAMANYA TERTULIS DI 
DALAM KITAB KEHIDUPAN ANAK DOMBA ITU. 

c. BAGAIMANA NAMA KITA BISA TERDAFTAR DI 
SORGA? 

1. TERIMA YESUS SEBAGAI TUHAN DAN JURU 
SELAMAT. 

 Kisah Para Rasul 16:30-34 30 Ia mengantar mereka 
ke luar, sambil berkata: "Tuan-tuan, apakah yang 
harus aku perbuat, supaya aku selamat?" 31 Jawab 
mereka: "PERCAYALAH KEPADA TUHAN YESUS 
KRISTUS DAN ENGKAU AKAN SELAMAT, ENGKAU 
DAN SEISI RUMAHMU." 32 Lalu mereka 
memberitakan firman Tuhan kepadanya dan 
kepada semua orang yang ada di rumahnya. 33 
Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa 
mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu 
juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. 34 
Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan 
menghidangkan makanan kepada mereka. DAN IA 
SANGAT BERGEMBIRA, BAHWA IA DAN SEISI 
RUMAHNYA TELAH MENJADI PERCAYA KEPADA 
ALLAH. 



- Yohanes 14:6  Kata Yesus kepadanya: "Akulah jalan 
dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun 
yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku. 

2. HIDUP BERSAMA SANG ANAK DOMBA! 
 Berita baiknya: SAAT KITA DISELAMATKAN, MAKA 

KITA BERSUKACITA. SAAT KITA 
MENYELAMATKAN, MAKA SUKACITA KITA AKAN 
BERLIPAT GANDA. 

     
PERTANYAAN: Sudahkah Anda dengan sungguh-
sungguh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan 
Juruselamat yang hidup dalam hidupmu? Sukacita apa 
yang Anda terima dan rasakan setelah mengalami 
keselamatan yang daripada Tuhan itu? Sharingkan! 
APLIKASI: Setelah mendengarkan firman Tuhan minggu 
ini, maka langkah serta komitmen seperti apakah yang 
akan Anda lakukan sehingga sukacita level tertinggi itu 
tidak hanya berhenti pada hidupmu saja tapi juga orang-
orang di sekitarmu? 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: 

Saya Rosalia anggota Komsel yang dipimpin ibu Febe. 
Akan menyampaikan pertolongan Tuhan Yesus Kristus 
yang hidup dalam keluarga saya. Kami 3 bersaudara 
lahir dari ibu Kristen dan bapak yang belum terima 
Yesus, ibu saya pun akhirnya meninggalkan Tuhan Yesus 
sejak menikah dengan bapak saya, karena keluarga 
besar mayoritas Kristen jadi ibu saya "dibuang" oleh 
keluarga besar. Saat saya usia 40 hari, bapak saya 
meninggal, sehingga ibu saya sebagai single fighter 
membesarkan ketiga anaknya dan tidak bisa mendapat 
sepeserpun belas kasihan dari  eyang putri. 
Akhirnya kami pindah ke kota Surabaya. Kami tinggal di 
lokasi kosong berupa anyaman bambu/sesek (1/2 
badan). Lokasi tersebut buat orang buang sampah. 
Apabila hujan datang  kita bertiga naik meja untuk tidur, 
ibu saya kakinya terendam air hujan semua, ada di situ 



tikus, anak kucing, dll. Pekerjaan ibu saya saat pagi 
menjadi baby sister, anak majikan disuapi, saya hanya 
menonton. Lama-lama ibu saya tidak tega anaknya 
sendiri tidak disuapi anak majikan disuapi. Kegiatan 
malam sebelum tidur pasti ibu ngajak berdoa, pesan 
yang saya ingat "jangan sampai meninggalkan Tuhan 
Yesus dengan  alasan apapun, karena Tuhan Yesus Allah 
yang Hidup" ini ibumu akibat  meninggalkan Tuhan 
Yesus, makan saja tidak bisa, suami yang dicintai pun 
juga diambil cepat mohon ampun, karena Tuhan Yesus 
maha Rahim (mengampuni ) pasti semua diubahkan. 
 
Lambat laun kehidupan kami diubahkan, ibu saya 
dengan berkat Tuhan bisa punya usaha bikin jamu, kami 
bertiga bagi tugas membantu iris temulawak, kunir dan  
godok sinom. Walaupun pada dasarnya ibu lebih senang 
lihat anak belajar daripada bantu bikin jamu. Jam 
Istirahat malam sekitar jam 22.00 setelah selesai bantu 
bikin jamu sambil baca-baca pelajaran sekolah. 
Setelah mau tidur ibu mengajak berdoa bersama. Besok 
pagi jam 4 pagi, ibu memanasi sinom untuk dibawa ke 
pasar, kami dibangunkan untuk belajar. Pesan ibu 
"Jadilah orang dengan apa yang diberikan Tuhan Yesus 
kalau pelajar ya belajar sungguh-sungguh, berikan ibu 
ini nilai sekolah yang bagus amat bagus" 
Kakak saya no. 2 sering dapat uang dari gambar di 
majalah Bobo, sedangkan kakak saya no 1 sering ngajari 
anak-anak kampung belajar/buat PR dan dapat uang 



jajan. Puji Tuhan ada jajan dan sedikit uang dari kakak 
no.2, kalau saya senangnya belajar membaca 6x dan 
meringkas apa yang dibaca. SMP bebas uang sekolah 3 
tahun karena sering ikut perlombaan dan membawa 
nama harum sekolah. 
Pengalaman cinta mula-mula saya dengan Tuhan saat 
SMA, saya berangkat sekolah jam 5.30  bersama bakul-
bakul pergi ke pasar, namun saya jalan kaki ke gereja 
dahulu sebelum belajar dan menuju  ke SMA N 9 
komplek wijaya kusuma SMA favorit Surabaya, sekitar 
6.30 karena jam 7 pagi sudah masuk. Cinta mula -mula 
ini saya kerjakan selama 3 tahun, hanya di bawah kaki 
Tuhan saya mengadu menangis berikan Belas 
KasihanMu ya Tuhan pada keluargaku, saya hanya 
meminta belas Kasihan Tuhan saya berserah dalam 
kekuatan Tuhan dan saya mengucap syukur akan semua 
yang Tuhan Yesus berikan walau saya tidak punya bapak 
duniawi tetapi saya Rosa punya Bapak sorgawi Tuhan 
Yesus yang selalu setia mendengarkan doa-doa, 
penghibur dan penolong yang setia. Tetapi yang saya 
takutkan adalah bila ibu saya sakit maka kita bertiga 
takut  ditinggalkan, sudah tidak punya bapak dan apalagi 
bila ibu sakit jangan sampai dipundhut Tuhan, hanya 
doa-doa ketiga anaknya ini yang gencar dipanjatkan. 
Badan kami berempat kurus kering makan dengan beras 
yang dibeli 1 sen beli beras untuk beberapa hari dan ikan 
asin 1 dipotong-potong jadi 6-8  digoreng tanpa minyak 
pakai api kayu dan krupuk dan sambel, tidak jarang ibu 



saya makan nasi basi karena tidak ada uang untuk beli 
bahan masak. Dulu tidak ada istilah saat teduh/pondok 
daud tetapi ibu saya selalu ajak anak-anaknya untuk 
berdoa bersama, kalau ibu berdoa “Duh Gusti Yesus,” 
sudah kita mulai menangis pasti ibu saya menangis 
sambil berdoa kita bertiga juga ikut menangis sambil 
berdoa, ya berdoanya seperti bicara dengan Bapak 
sendiri yang di Sorga, panggil Bapa. Kalau bukan kuasa 
Tuhan Yesus ibu saya mau memberi racun anak-anaknya 
supaya mati semua karena cobaannya sangat berat, 
tetapi  sungguh Tuhan jaga sampai detik ini, ibu saya 
almarhum tidak pernah menikah lagi, namun dengan 
kekuatan belas kasihan Tuhan dapat menuntaskan 
ketiga anaknya. Kakak no. 1 sebagai guru sekarang 
almarhum, kakak no. 2 pelayaran dan saya, karena 
berkah Tuhan dari seorang janda miskin bisa dikasihi 
Tuhan dapat mengecap Fakultas kedokteran Universitas 
Erlangga selama sekolah mendapat beasiswa Lion 
Club/supersemar. Ibu saya pernah mendukakan hati 
Tuhan Yesus tetapi langsung sadar come back cinta 
mula-mula dan bertahan anak-anak tidak diracun justru 
diajak ibadah saat teduh sebelum tidur untuk 
memuliakan betapa kuasa Tuhan Yesus sampai bisa 
bernapas dapat tempat berteduh diberi kreatifitas pada 
ketiga anaknya dan kami bertiga tidak nakal (sendiko 
dawuh ibu) tetapi dapat berkreatifitas lebih sesuai 
dengan talenta yang sudah Tuhan berikan. Ibu saya  
sudah dipanggil Tuhan waktu saya sekolah spesialis 



Anesthesi tahun 2008. Kakak saya no.1 dipanggil Tuhan 
waktu saya dinas di Papua, anak ibu saya sekarang 
tinggal saya dan kakak no. 2 (pintar gambar, saat 
sekolah pelayaran tidak mampu beli peta Indonesia 
sehingga Peta Indonesia digambar persis dengan pulau-
pulau terkecil karena tidak ada uang beli peta), tapi 
Tuhanku Yesus Kristus sanggup mengubahkan 
malapetaka menjadi mahkota. Haleluya. Amin. 
 
Narasumber Kesaksian : dr. Rosalia (Anggota Komsel 
SGG 0064) 
 
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) 


