


30 JANUARI 2022 

 

S1 = SEMBAH PUJI 

Sembah Puji (20 Menit) 
2 lagu Pengagungan - 2 Lagu sesuai tema Firman Tuhan 

(silakan pilih 2 lagu berikut):
1. Mujizat Besar “Bagi Tuhan tak ada yang mustahil” 

(KA Worship) 
2. Breakthrough (KA Worship) 
3. Berkaryalah Roh Kudus (KA Worship)  
4. Iman Tak Pernah Gagal (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: IMAN YANG MUTLAK 
Petunjuk: Pemimpin ice breaker atau KKS membawa 
beberapa kartu. Kartu tersebut boleh dibuat dari kertas 
karton atau kartu biasa dan diberi tulisan. Kartu 
diletakkan di tangan belakang dan boleh memilih satu. 
Kurang lebih bisa 5 kartu -- TULISAN YANG TERTERA: 
1.  IMAN SEBIJI SESAWI 
2.  SETIA SAMPAI GARIS AKHIR 
3.  KOMITNEN PERPULUHAN 
4.  IMAN TAHAN SEGALA MUSIM 
5.  IMAN TEGUH DI MASA PANDEMI 



Peserta dalam ice breaker ini diharapkan dapat memilih 
dan MEMPERAGAKAN ISI KARTU tersebut dengan 
PUJIAN atau RHEMA atau KESAKSIAN.  
Tujuan: Dalam pertandingan iman milikilah iman yang 
absolut dan berakar kokoh-kuat, maka kita akan 
memenangkan pertandingan dan terima mahkota 
kemuliaan. 
 

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 #5 
ABSOLUTE FAITH - IMAN ABSOLUT       

 
I. IMAN KITA PADA TUHAN YESUS HARUSLAH IMAN 

YANG ABSOLUT! 
a. 1 Yohanes 5:4-5 4 sebab semua yang lahir dari 

Allah, mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan 
yang mengalahkan dunia: iman kita. 5 Siapakah 
yang mengalahkan dunia, selain dari pada dia yang 
percaya, bahwa Yesus adalah Anak Allah? 

 Alkitab versi Masa Kini : 1 Yohanes 5:4-5 4 sebab 
setiap anak Allah sanggup mengalahkan dunia 
yang jahat ini. Dan kita mengalahkan dunia dengan 



iman kita. 5 Siapakah dapat mengalahkan dunia? 
Hanya orang yang percaya bahwa Yesus adalah 
Anak Allah. 

 Rahasia kemenangannya adalah IMAN KITA! 
b. Definisi iman yang absolut. 
 IMAN YANG ABSOLUT ADALAH IMAN YANG 

MUTLAK, yang tidak ada campuran keraguan 
sedikitpun di dalamnya. 

 Di tahun 2022 ini iman kita bertumbuh jadi iman 
absolut, dan hidup kita berbuah lebat  

 
II. IMAN ABSOLUT MEMAMPUKAN KITA FINISH 

STRONG. 
a. 2 Timotius 4:7 Aku telah mengakhiri pertandingan 

yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku 
telah memelihara iman. 

b. 4 KUNCI MEMBANGUN IMAN ABSOLUT 
1. JANGAN GOYAH KETIKA MUSIM KEHIDUPAN 

BERUBAH. 
 1 Korintus 15:58 Karena itu, saudara-saudaraku 

yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan 
giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan! Sebab kamu 
tahu, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan 
jerih payahmu tidak sia-sia. 

2. FOKUS MENGEJAR PERKARA DI ATAS, BUKAN 
PERKARA DI BAWAH.  

 Kolose 3:1-2 1 Karena itu, kalau kamu dibangkitkan 
bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di 



atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan 
Allah. 2 Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan 
yang di bumi. 

 2 Timotius 4:10a  karena Demas telah mencintai 
dunia ini dan meninggalkan aku. 

3. MENOLAK KECEWA.  
 Perlengkapi diri anda dengan Cara berpikir Anti 

Kecewa!  
4. KEMBANGKAN IMAN SEKALIPUN. 
 Habakuk 3:17-19 17 Sekalipun pohon ara tidak 

berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil 
pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-
ladang tidak menghasilkan bahan makanan, 
kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak 
ada lembu sapi dalam kandang, 18 namun aku akan 
bersorak-sorak di dalam TUHAN, beria-ria di dalam 
Allah yang menyelamatkan aku. 

 Tidak akan bisa tergoncangkan atau tergoyahkan; 
bahkan hari demi hari, akan makin berbuah lebat, 
mengalami terobosan besar, dan Kemenangan 
gilang gemilang. 

     
PERTANYAAN: Sudahkah kita memiliki iman yang 
absolut/mutlak kepada Tuhan dan setiap janjiNya bagi 
hidup kita? Mengapa? Sharingkan! 
APLIKASI: Setelah kita mengerti tentang KUNCI 
MEMBANGUN IMAN ABSOLUT, maka langkah dan 



komitmen seperti apakah yang akan kita lakukan? Tulis 
dan jelaskan! 
  
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 Dewi Ingin menceritakan kebaikan Tuhan 
dalam hidup saya. 
Pada saat saya SMA saya sekolah di SMA 2 Surakarta, 
kebetulan disana ada mata pelajaran Bahasa Jerman. 
Singkat cerita setiap kali ada pelajaran bahasa Jerman, 
saya selalu tertarik dengan cerita dari guru saya. 
Kebetulan pada saat itu guru saya menceritakan tentang 
Ausbildung, pada masa itu Ausbildung hanya 



membutuhkan syarat A1. Untuk mendapatkan sertifikat 
A1 kita harus ikut test di Goethe Institut di Jakarta 
dengan biaya sekitar 3 Juta dan tiket pesawat di 
tanggung secara pribadi. Karena saya bukan dari 
keluarga berada akhirnya saya urungkan niat saya saat 
itu untuk melanjutkan sekolah di Jerman. 
Singkat cerita di usia 28 tahun mimpi saya untuk bisa ke 
luar negeri tidak pernah pupus hanya mulai bergeser 
dari yang awalnya ingin sekolah menjadi ingin bekerja 
saja. Karena sering mencari info tentang ke luar negeri 
di berbagai media sosial, muncul feed dari Instagram 
tentang Ausbildung dengan syarat lulus sertifikat B1 dari 
Goethe Istitute dengan biaya talangan hanya untuk 5 
orang. Lembaga bimbingan tersebut sudah 5 tahun buka 
di Bali dan sudah memberangkatkan banyak mahasiswa 
ke Jerman. Kebetulan lembaga belajar yang 
menawarkan beasiswa tersebut buka di Solo dan saya 
iseng mendaftar dan mengiuti seleksi. Saya terus bawa 
dalam doa, dan Puji Tuhan saya diundang untuk seleksi 
wawancara dengan orangtua. Saat saya menyampaikan 
kepada ibu saya, ibu saya merasa bingung dan tidak 
percaya tetapi puji Tuhan karena kemurahan Tuhan 
saya terpilih menjadi salah satu dari 5 orang penerima 
biaya talangan. Yang awalnya saya harus membayar 
biaya bimbingan 30 juta saya cukup bayar 8 Juta dan 
bisa dibayar secara bertahap. 
Pada tanggal 12 Desember 2021 saya mulai kelas 
pertama saya di tempat kursus bahasa untuk 



menempuh bimbingan A1, meskipun saya harus 
berhutang dulu untuk dapat membayar biaya 
bimbingan pertama, tapi saya percaya Tuhan yang akan 
bantu saya. Sampailah pada waktunya pada tanggal 18 
Januari 2022 kelas A1 saya sudah selesai dan saya harus 
mengikuti ujian A1. Sebelum mengikuti ujian saya 
diharuskan membayar dahulu untuk biaya bimbingan 
tahap ke 2. Disini saya merasa sangat bingung karena 
saya dan keluarga saya sudah habis-habisan untuk biaya 
awal dan untuk trasport sehari-hari. 
Singkat cerita teman SMA ibu saya adalah orang yang 
dipakai Tuhan luar biasa, beliau bekerja di 
pertambangan mengadakan acara piknik untuk teman-
teman SMA nya ke Bali. Karena bapak saya sedang sakit 
stroke, maka ibu saya memutuskan untuk tidak ikut, dan 
karena tidak ikut, teman ibu saya tersebut 
menggantikan piknik ke Bali dengan mengirimkan 
sejumlah uang pada ibu saya tepat satu hari sebelum 
saya jatuh tempo membayar uang untuk bimbingan. 
Ibu saya berterimakasih dan mengatakan "Terimakasih 
ya, uang ini bisa aku pakai untuk biaya kuliah ke Jerman 
anak ku." Kuasa Tuhan terjadi di hidup saya, teman ibu 
saya kaget dan malah berbalik mengatakan "Kalau 
untuk kuliah mana cukup, itu uang buat kamu bukan 
untuk kuliah anak kamu. Kamu jangan sungkan catat 
apa saja yang dibutuhkan anak kamu untuk berangkat 
ke Jerman aku akan sediakan biaya nya sampai anak 



kamu berangkat dan aku akan sediakan tiket pesawat 
PP ke Jerman untuk kamu antar anak kamu nanti." 
Puji Nama Tuhan, saya tahu semua ini kemurahan 
Tuhan. Bukan karena kuat dan hebat saya, tapi karena 
cinta kasih Tuhan kepada saya. Dari saya yang bukan 
siapa-siapa punya mimpi besar, Tuhan ijinkan saya 
nantinya ke Jerman untuk sekolah gratis bukan untuk 
bekerja, selain sekolah kehidupan saya dari mulai 
tempat tinggal makan dan trasportasi sudah di tanggung 
bahkan saya masih mendapat uang saku setiap 
bulannya. Tuhan juga kirimkan orang untuk membiayai 
sekolah bahasa dari A1 sampai B1 sampai tiket pesawat 
ibu saya yang akan mengantar juga sudah dipikirkan. 
Saya selalu tangkap rema-rema yang disampaikan miss 
Dian KKS saya untuk terus setia kepada Tuhan, melekat 
terus pada Tuhan, jangan pernah menyimpang dari Visi 
Misi Tuhan dalam hidup kita dan ceritakan cinta kasih 
Tuhan kepada semua orang, maka hidup kita akan 
dipakai Tuhan dengan luar biasa dan apa yang menjadi 
milik kita akan tetap menjadi milik kita. 
Setelah selesai bimbingan Bahasa, saya akan mengikuti 
SOM online karena saya rindu untuk membuka 
kelompok sel di Jerman nantinya bersama mahasiswa 
Kristen disana. Untuk saudaraku semua, jangan ragu 
atas pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan tidak akan 
pernah terlambat, dan serahkan hidupmu pada Tuhan 
supaya hidup kita bisa dipakai Tuhan secara luar biasa. 



Jangan takut memimpikan hal yang besar, dan terus 
bawa dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. 
 
Narasumber Kesaksian : Dewi 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) 


