


26 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. Perjanjian Ajaib (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: THE POWER OF JOY 
Petunjuk: Ketua Kelompok Sel menjelaskan bahwa sesi 
foto sekarang ini sudah jadi trend, hampir semua 
Kelompok Sel pasti punya MEMORI SUKACITA yang 
cukup banyak. Sekarang saya ajak kita semua foto untuk 
KALENDER KOMSEL. Bisa dengan berbagai gaya. Beri 
aba-aba; Action 1 maka segera ambil posisi dan 
menjawab dengan kata-kata “CHEERRRRS…” dan terus 
sampai beberapa Action. Perhatikan dan lihat hasil foto, 
tidak ada yang sedih dan semua ingin tampak cantik dan 
ganteng. Renungkan banyak foto-foto yang penuh 
SUKACITA dan manis-manis. 



Tujuan: Memasuki tahun 2022 mari kita terus jaga 
semangat dan miliki hati yang baru yang dipenuhi 
dengan rasa syukur dan sukacita, maka komsel kita 
akan terus mengalami kemenangan sepanjang tahun 
2022. MILIKI TERUS THE POWER OF JOY 
 

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 #4 - SUKACITAMU DATANG #4 
NEW JOY FOR NEW YEAR - SUKACITA BARU UNTUK 
TAHUN BARU   

 
I. DOA SAYA: TUHAN MEMENUHI HATI ANDA 

DENGAN SUKACITA BARU UNTUK TAHUN BARU.  
a. Yoel 2:23-27: 23 HAI BANI SION, BERSORAK-

SORAKLAH DAN BERSUKACITALAH KARENA TUHAN, 
ALLAHMU! Sebab telah diberikan-Nya kepadamu 
hujan pada awal musim dengan adilnya, dan 
diturunkan-Nya kepadamu hujan, hujan pada awal 
dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. 24 
Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan 
gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan 
anggur dan minyak. 25 Aku akan memulihkan 



kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan 
habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, 
belalang pelahap dan belalang pengerip, tentara-
Ku yang besar yang Kukirim ke antara kamu. 26 
Maka kamu akan makan banyak-banyak dan 
menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji 
nama TUHAN, Allahmu, yang telah memperlakukan 
kamu dengan ajaib; dan umat-Ku tidak akan 
menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. 27 Kamu 
akan mengetahui bahwa Aku ini ada di antara 
orang Israel, dan bahwa Aku ini, TUHAN, adalah 
Allahmu dan tidak ada yang lain; dan umat-Ku tidak 
akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya." 

 TAHUN 2022 AKAN JADI TAHUN YANG PENUH 
SUKACITA DAN KEMENANGAN! 

b. Selain percaya pada rhema dari Tuhan, kita juga 
perlu BELAJAR MEMBANGUN FONDASI HIDUP 
PENUH SUKACITA. 

 Filipi 4:4 Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan! 
Sekali lagi kukatakan: Bersukacitalah! 

- Belajar rahasia hidup rasul Paulus yang bisa selalu 
penuh dengan sukacita 

 
II. 3 FONDASI HIDUP PENUH SUKACITA 
1. FONDASI 1: MENGUCAP SYUKUR. 
 Filipi 1:3-4 3 Aku mengucap syukur kepada Allahku 

setiap kali aku mengingat kamu.  4 Dan setiap kali 



aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa 
dengan sukacita. 

 1 Tesalonika 5:16-18 16 Bersukacitalah senantiasa. 
17 Tetaplah berdoa.  18 Mengucap syukurlah dalam 
segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di 
dalam Kristus Yesus bagi kamu. 

 DIPERLUKAN HATI YANG FLEKSIBEL, YANG BISA 
MENERIMA PERUBAHAN, UNTUK BISA 
MENGUCAP SYUKUR.  

 UNTUK BISA BERSYUKUR, KITA PERLU BELAJAR 
UNTUK MELIHAT SESUATU DARI KACAMATANYA 
TUHAN. 

- Filipi 1:12 Aku menghendaki, saudara-saudara, 
supaya kamu tahu, bahwa apa yang terjadi atasku 
ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, 

 BAGAIMANA BISA MELIHAT SEPERTI TUHAN 
MELIHAT?  

- Filipi 4:8 Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua 
yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, 
semua yang suci, semua yang manis, semua yang 
sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan 
patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. 

- BELAJAR MEMIKIRKAN YANG POSITIF! 
 TUHAN SELALU MELIHAT SEMUANYA ITU BAIK! 
2. FONDASI 2: MOVE ON DARI MASA LALU. 
 Filipi 3:13-14 13 Saudara-saudara, aku sendiri tidak 

menganggap, bahwa aku telah menangkapnya, 
tetapi ini yang kulakukan: aku melupakan apa yang 



telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada 
apa yang di hadapanku, 14 dan berlari-lari kepada 
tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan 
sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. 

- RAHASIA SUKSES HIDUP PAULUS YANG BISA 
TERUS BERSUKACITA. 

3. FONDASI 3: MEMILIKI VISI. 
 VISI MEMBUAT KITA BERSEMANGAT DAN PENUH 

SUKACITA. 
- KALAU SAUDARA MAU BAHAGIA DAN PENUH 

SUKACITA, MILIKILAH VISI DARI TUHAN. 
 MILIKI VISI UNTUK SEMAKIN MENGENAL KRISTUS! 
- Filipi 3:10 Yang kukehendaki ialah mengenal Dia 

dan kuasa kebangkitan-Nya dan persekutuan 
dalam penderitaan-Nya, di mana aku menjadi 
serupa dengan Dia dalam kematian-Nya, 

 MILIKI VISI UNTUK BERBUAH BAGI KRISTUS. 
 Filipi 1:21-22a 21 Karena bagiku hidup adalah 

Kristus dan mati adalah keuntungan.  22a Tetapi 
jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku 
bekerja memberi buah. 

     
PERTANYAAN: Sudahkah hidupmu dipenuhi dengan 
sukacita yang dari Tuhan? Sukacita apakah yang hari-
hari ini Tuhan nyatakan atas hidupmu? Sharingkan! 
APLIKASI: Setelah mendengarkan dan mengerti firman 
Tuhan minggu ini, maka langkah apa sajakah yang akan 
Anda lakukan, sehingga sukacita Tuhan itu dinyatakan 



atas hidupmu? Lalu langkah seperti apakah yang akan 
Anda lakukan untuk membagikan sukacita Tuhan bagi 
orang-orang di sekitarmu, dan mereka yang belum 
mengenal Tuhan? 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 Talita dari GBI Keluarga Allah Jakarta saya 
saat ini berumur 23 tahun. Saya ingin menyaksikan 
perbuatan ajaib Tuhan dalam hidup saya. Oleh anuerah 
Tuhan saya bisa masuk ke salah satu perguruan tinggi 
dengan jurusan peternakan lewat jalur undangan, yang 
mungkin tidak umum bagi masyarakat karena saya 



seorang perempuan. Pada saat saya lulus pada tahun 
2020, pada saat itu pulalah pandemi covid terjadi. 
Banyak terjadi PHK bahkan tidak jarang teman 
seangkatan saya yang lulus terlebih dahulu belum 
mendapatkan pekerjaan. Namun, TUHAN kita tidak 
pernah sekalipun meninggalkan kita dan di dalamNYA 
masa depan sungguh ada. Saya mengikuti streaming 
ibadah setiap minggunya. 1 minggu setelah saya lulus, 
saya mencoba mendaftar menjadi volunteer dalam 
memfasilitasi peternak di Jawa Barat. Puji Tuhan 1 bulan 
setelah saya mendaftar, saya lolos mengikuti program 
tersebut selama 6 bulan. Selama saya di program 
tersebut saya tetap setia mengikuti streaming ibadah 
GBIKA. Setelah saya menyelesaikan program tersebut, 
saya berdoa untuk segera mendapatkan pekerjaan yang 
sesuai dengan apa yang saya mau. Secara mendetail 
saya sampaikan kepada TUHAN keinginan saya. Selang 
3 minggu, saya mendapatkan panggilan interview untuk 
menjadi supervisor untuk kandang ayam modern. Pada 
saat itu TUHAN mengabulkan permintaan saya. Namun 
ternyata pekerjaan saya menyita waktu saya dengan 
TUHAN. Saya jarang berdoa, saat teduh, bahkan 
beribadah. Selain tuntutan pekerjaan, hal ini 
dikarenakan tempat dimana saya bekerja berada di 
pedalaman sehingga sinyal pun susah masuk. Walaupun 
segalanya sudah disiapkan namun saya tidak pernah 
damai sejahtera. Banyak gesekan bahkan "pukulan" 
yang saya alami selama bekerja dan saya merasa saya 



sendirian. Akhirnya saya memutuskan untuk resign dari 
tempat tersebut sembari saya mendaftar freelance. 
Saya berpikir bahwa dalam freelance nanti saya juga 
bisa mendapatkan gaji dari sana sembari saya mencari 
pekerjaan yang baru. Setelah saya keluar, saya 
mengikuti ibadah onsite di GBI Keluarga Allah Jakarta. 
Pada waktu itu ROH KUDUS ingatkan saya untuk kembali 
melayani. Namun saat itu saya masih ragu jadi saya tidak 
bertindak apa-apa. Saat saya mendaftar pekerjaan, saya 
mengharapkan proyek freelance yang saya daftar 
namun tidak ada hasil apa-apa. Saya kembali diingatkan 
ROH KUDUS, bahwa saat kemarin saya meminta 
pekerjaan, TUHAN sudah kabulkan persis seperti apa 
yang saya minta, apapun yang saya doakan, TUHAN 
selalu dengar. Saya sadar selama ini saya salah. Saya 
selama ini hanya mengikuti keinginan saya sendiri 
bukan keinginan TUHAN. Saya meminta ampun pada 
TUHAN lalu saya berkata “TUHAN saat ini saya mau 
fokus menyenangkan Engkau. Kalau TUHAN mau saya 
pelayanan, saya akan lakukan. Tuntun saya, sehingga 
lewat pelayanan yang saya lakukan bukan saya yang 
disenangkan, tapi TUHAN yang disenangkan. Pelayanan 
apa yang Engkau ingin saya lakukan TUHAN?”. Saya 
tidak berfokus lagi tentang pekerjaan saya, tapi saya 
mau fokus untuk menyenangkan TUHAN. Pada hari 
minggu saat saya menunggu untuk masuk ke tempat 
ibadah, tiba-tiba ada pelayan TUHAN mendatangi saya 
dan menanyakan apakah saya sudah pelayanan. Saya 



katakan belum. Lalu ia menawarkan saya untuk terjun di 
pelayanan reservasi. Langsung saya dalam hati berkata 
“TUHAN, apakah ini yang TUHAN mau? apa pelayanan 
ini bisa menyenangkan TUHAN?” lalu ROH KUDUS 
seperti berbicara kepada saya, “apapun bentuk 
pelayanannya akan AKU terima. AKU melihat hatimu, 
Talita”. Saat itu pun saya tidak langsung mengiyakan 
pelayan TUHAN tersebut, saya bilang untuk 
memikirkannya. Namun setelah itu, saya terus 
memikirkannya. Hingga pada akhirnya saya terlibat 
pelayanan di reservasi. Saya terus setia mengikuti 
ibadah dan tetap melayani TUHAN sekalipun saya saat 
itu belum mendapatkan pekerjaan. Dulu saya berdoa 
untuk mendapatkan pekerjaan dengan spesifikasi yang 
saya mau, namun saat ini saya mau menyerahkan ke 
dalam tangan TUHAN. Karena TUHAN berfirman, Jangan 
khawatir tentang apa yang hendak kamu makan, kamu 
minum dan kamu pakai, semuanya itu sudah disediakan 
TUHAN. 
Saya selalu perkatakan bahwa pekerjaan sudah TUHAN 
sediakan bagi saya. Tapi saya juga menambahkan 
bahwa saya mau pekerjaan yang saya bisa ibadah dan 
melayani TUHAN. Berbagai lamaran saya kirim, dan 
berbagai tahapan saya jalani, bahkan ada penawaran 
kerja. Namun tawaran pekerjaan yang saya dapatkan 
adalah pekerjaan yang jauh atau tidak akan ada waktu 
untuk ibadah sekalipun gajinya lumayan tinggi. Saya 
tetap berdoa dan saya pun menolak tawaran-tawaran 



tersebut. Saya berpikir bahwa saya mungkin bisa dapat 
pekerjaan dan gaji tinggi namun kalau tanpa TUHAN, 
saya bukanlah apa-apa. Hingga suatu saat teman saya 
mengirimkan lowongan pekerjaan di salah satu kandang 
milik perusahaan multinasional di bidang peternakan. 
Saya mencoba daftar dan melakukan interview namun 
ternyata saya tidak lolos. Tapi setelah itu saya 
ditawarkan posisi lain di perusahaan tersebut namun 
tidak di kandang, lalu saya mencoba, ternyata saya lolos 
dan pekerjaan yang saya dapatkan adalah pekerjaan 
yang membuat saya tetap bisa beribadah dan melayani 
TUHAN dengan benefit yang tidak pernah saya pikirkan. 
Mujizat telah terjadi. Tidak butuh waktu lama bagi 
TUHAN untuk mengerjakan mujizat, namun dibutuhkan 
ketaatan dan kesetiaan kita sehingga mujizat itu terjadi. 
 
Narasumber Kesaksian: Talita (GBI Keluarga Allah 
Jakarta) 
 
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) 


