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S1 = SEMBAH PUJI 
Sembah Puji (20 Menit) 
Dua lagu Pengagungan - 2 Lagu sesuai tema Firman 
Tuhan (silakan pilih 2 lagu berikut): 

 
1. Bangkitlah Pahlawan (KA Worship) 
2. Breakthrough (KA Worship) 
3. Berkaryalah Roh Kudus (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: MAHKOTA KERTAS 
Petunjuk: Siapkan sebuah mahkota kertas dan sebuah 
kapur tulis. Permainan ini dapat diadakan didalam 
ruangan yang cukup luas diluar ruangan. Para anggota 
dibagi menjadi 2 kelompok yang sama jumlah 
anggotanya. Kemudian pemimpin permainan membuat 
dua garis lurus di lantai dengan jarak 5 atau 7 m. Semua 
anggota berdiri berhadap-hadapan beberapa cm dari 
garis. Setiap anggota dari kedua kelompok menghitung 
mulai dari satu sampai selesai. Kemudian mahkota itu 
diletakkan ditengah-tengah, dan pemimpin 
menyebutkan sebuah nomor, misalnya nomor ‘5’. 



Nomor 5 dari kedua kelompok itu harus berlari dengan 
kencang untuk merebut mahkota itu harus segera 
memakainya dan kembali ke tempat semula. Bila ia 
berhasil memakai mahkota itu, kelompoknya diberi nilai 
2. bila ia hanya berhasil membawanya dengan tangan, 
kelompoknya hanya diberi nilai satu. Tetapi bila 
lawannya berhasil mengejar dan memegang mahkota 
tersebut, kelompok lawannya mendapat nilai. Jadi 
kelompok yang lain harus berusaha supaya mahkota 
tersebut tidak sampai dipakai. Setelah permainan itu 
selesai, angka-angka dijumlahkan dan yang menjadi 
pemenangnya adalah kelompok yang mendapat nilai 
terbanyak. 
Tujuan: Kita diingatkan bahwa kita harus berlomba 
dengan tekun dalam perlombaan iman. Namun kita 
harus berhati-hati, sebab dalam perlombaan ini iblis 
tidak tinggal diam. Ia akan berusaha melemahkan 
semangat kita atau menjatuhkan kita. Bila kita berhasil 
melemahkan serangan-serangan dari iblis, Allah sudah 
menyediakan mahkota kehidupan bagi kita.  
 
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? 
 
 



2022: TAHUN BERAKAR DAN BERBUAH #4 
DEEPLY ROOTED IN CHRIST - BERAKAR DALAM 

KRISTUS      
 

I. JADILAH ORANG KRISTEN YANG BERAKAR! 
a. Kolose 2:6-7 6 KAMU TELAH MENERIMA 

KRISTUS YESUS, TUHAN KITA. KARENA ITU 
HENDAKLAH HIDUPMU TETAP DI DALAM DIA. 7 
HENDAKLAH KAMU BERAKAR DI DALAM DIA dan 
dibangun di atas Dia, hendaklah KAMU BERTAMBAH 
TEGUH DALAM IMAN yang telah diajarkan 
kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah 
dengan syukur. 

b. Akar iman yang kuat yang dimiliki Paulus itu 
berdampak sangat besar 
n Kembangkan akar yang kuat di dalam Kristus, 

maka hidupmu akan berdampak besar!  
 
II. KEKUATAN AKAR MENENTUKAN LEVEL KETAHANAN. 

c. Matius 7:24-32 24 "Setiap orang yang mendengar 
perkataan-Ku ini dan melakukannya, ia sama 
dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan 
rumahnya di atas batu. 25 Kemudian turunlah hujan 
dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, 
tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas 
batu. 26 Tetapi setiap orang yang mendengar 
perkataan-Ku ini dan tidak melakukannya, ia sama 
dengan orang yang bodoh, yang mendirikan 



rumahnya di atas pasir. 27 Kemudian turunlah hujan 
dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, 
sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah 
kerusakannya." 
n BAGI SEBUAH RUMAH, AKARNYA ADALAH 

FONDASINYA.  
n ”IT IS IN THE ROOTS, NOT 

THE BRANCHES, THAT A TREE’S GREATEST 
STRENGTH LIES.”  (KEKUATAN TERBESAR SEBUAH 
POHON TIDAK TERLETAK PADA CABANG DAN 
RANTING, TETAPI PADA AKARNYA). 

d. JADILAH KUAT OLEH KASIH KARUNIA TUHAN! 
n 2 Timotius 2:1  Sebab itu, hai anakku, jadilah 

kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. 
n Kuncinya jadi kuat adalah OLEH KASIH 

KARUNIA DALAM KRISTUS YESUS! 
 
III. PROSES TUHANLAH YANG MEMBUAT AKAR KITA 

BISA JADI KUAT!  
a. Menjadi kuat adalah sebuah PROSES PERJALANAN 

IMAN. 
b. Pelajaran dari Markus, salah satu penulis Injil. 
n 2 Timotius 4:11 Hanya Lukas yang tinggal 

dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia ke 
mari, karena pelayanannya penting bagiku. 

n ALAMI TRANSFORMASI SEPERTI MARKUS. 
     



PERTANYAAN: Apa yang membuat Anda semakin kuat, 
khususnya dalam kehidupan rohanimu? Mengapa? 
Sharingkan! 
APLIKASI: Setelah mendengarkan firman Tuhan minggu 
ini, maka langkah dan komitmen apakah yang akan 
Anda ambil sehingga dalam segala situasi dan kondisi 
hidupmu, Anda semakin berakar kuat di dalam Kristus? 
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: 
Shallom, nama saya Ayu, saya seorang pelayan Tuhan di 
GBI Keluarga Allah Widuran Solo. Saya ingin 



menyaksikan kebesaran dan kebaikan Tuhan dalam 
hidup saya. Pada sekitar akhir bulan Agustus 2021, anak 
saya mengalami sakit yang luar biasa, setelah kami cek 
darah di lab dan ke dokter, hasil diagnosa dokter 
menyatakan bahwa anak saya sakit diabetes tipe 2. Saat 
itu saya dan suami sangatlah kaget karena anak saya, 
Farrel baru berusia 12 tahun saat itu dan dinyatakan 
diabetes yang notabene adalah sakitnya orang dewasa. 
Dokter memprediksikan untuk pengobatan selama 3 
bulan, bahkan suntik insulin tiap hari selama 3 bulan itu 
setelah itu baru dilihat apakah bisa lepas insulin dan 
obat ataukah tidak.  
Hati saya saat itu sangat-sangat hancur, dimana anak 
semata wayang saya saat itu divonis sakit yang parah. Di 
saat saya bergumul, menangis dan berdoa pada Tuhan, 
Tuhan beri rhema pada saya untuk mengikuti pondok 
Daud online setiap hari, dan mengirimkan doa lewat 
chat live streaming pondok Daud supaya bisa didoakan. 
Tidak hanya itu, waktu awal September Tuhan gerakan 
saya untuk mendaftar dan mengikuti KKR dan berlanjut 
dengan UC yang diadakan tanggal 10-11 September 
2021 saat itu meski saya tidak bisa datang onsite, tapi 
saya mengikuti lewat online dan mengirimkan resume 
online. Saat UC saya benar-benar dilawat dan dijamah 
Tuhan apalagi saat Pdt. Obaja menyampaikan firman 
untuk kobarkan api Roh Kudus, dan Ps. Nita 
menyampaikan untuk menjaga api itu jangan pernah 



padam, serta Ps. Yosie menyampaikan untuk 
mengobarkan api doa dan penyembahan setiap hari.  
Saya benar-benar dijamah dan benar-benar berkobar 
untuk selalu menyalakan api doa dan penyembahan 
yang selama ini hampir padam dalam hidup saya. 
Bahkan saya berjanji pada Tuhan untuk berdoa lebih 
lama setiap hari, dan meluangkan waktu untuk 
bersekutu dengan Tuhan lewat Pondok Daud (meskipun 
online) rutin setiap harinya. Di situ saya juga berdoa 
untuk kesembuhan Farrel anak saya, bahkan saya 
berdoa tidak sampai 3 bulan Farrel pasti lepas dari 
suntik insulin dan obat-obatan. Tuhan pun menjawab 
doa-doa saya, luar biasanya Tuhan yang dapat 
mengerjakan mujizat yang melampaui akal pikiran 
manusia, bahkan dokter pun terheran-heran, karena 
prediksi 3 bulannya pun terpatahkan sehingga belum 
sampai 2 bulan anak saya sudah terbebas dari suntik 
insulin karena perkembangannya luar biasa. Semua 
karena anugerah Tuhan saja, bahkan sebelum sampai 3 
bulan pun Farrel sudah terbebas dari obat-obatan dan 
gula darahnya normal kembali.  
Sungguh dahsyat Tuhan Allah kita, terima kasih Tuhan 
Yesus, Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kami, 
satu-satunya yang dapat kami andalkan dan harapkan. 
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. 
 
Narasumber Kesaksian : Ayu – GBI Keluarga Allah 
Widuran 



 
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) 


